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Petr Mach je europoslanec,
předseda Strany svobodných občanů
a bojovník za svobodnou a prosperující
Českou republiku i Evropu.

Mám sen o Evropě, kde lidé všech států mezi sebou spolupracují a obchodují bez bariér,
o Evropě, kde každá země má svoji jedinečnou kulturu, kvůli které stojí zato cestovat. Sním
o Evropě, kde se neválčí. O Evropě bez byrokracie, bez její šedé jednoty, která rozmanitost
národů ničí! Mám sen o Evropě, jíž je svobodná a prosperující Česká republika suverénní
součástí.
Vystudoval jsem finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a vyučuji ekonomii na
soukromé vysoké škole v Praze. Jsem autorem dvou knih Úskalí evropské integrace (2002)
a Jak vystoupit z EU (2010).
V roce 2009 jsem podobně jako mnoho dalších občanů nedokázal najít stranu, kterou bych
mohl volit, a tak jsem založil Stranu svobodných občanů a byl zvolen jejím předsedou.
V roce 2014 jsem se díky hlasům podobně smýšlejících lidí stal poslancem Evropského
parlamentu.
V Evropském parlamentu hájím svobodu občanů proti evropské byrokracii.
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Předmluva
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás v této publikaci informovat o své činnosti v Evropském parlamentu během
druhého roku svého mandátu (od července 2015 do června 2016). Podobně jsem Vás před
rokem informoval o prvním roce svého mandátu.
V Evropském parlamentu zastupuju osmdesát tisíc svých voličů a svým hlasováním hájím
jejich zájmy. Při hlasování používám toto kritérium: Hlasuji pro návrhy, které vrací
pravomoci členským státům, a pro návrhy, které rozšiřují svobodu lidí rozhodovat se.
Naopak hlasuji proti návrhům, které rozšiřují moc Bruselu na úkor členských států, a proti
návrhům, které omezují svobodu lidí. Zdržuji se obvykle u návrhů, které nemají na mé voliče
dopad.
V Evropském parlamentu návrhy legislativy může předkládat jen Evropská komise. Skupina
poslanců návrhy na směrnice, nařízení nebo jejich rušení předkládat nemůže, na rozdíl od
české poslanecké sněmovny, kde poslanci můžou předkládat návrhy zákonů. Evropská
komise v drtivé většině předkládá návrhy, které omezují pravomoci členských států a
svobodu lidí. Proto jako opoziční poslanec obvykle u předkládaných návrhů hlasuji proti.
Našly se ale i případy, kdy jsem hlasoval pro. Hlasoval jsem pro dohodu, která odstraňuje
cla na technologické výrobky, pro bezvízový styk s republikou Palau, pro odložení platnosti
migračních kvót pro Švédsko nebo pro návrh komise na harmonizaci rodných, oddacích a
úmrtních listů.
Po každém hlasování zpracovávám stručné vysvětlení svého hlasování, které následně
zveřejňuji a v této publikaci vysvětlení poskytuji souhrnně.
Mojí dlouhodobou aktivitou v uplynulém období bylo úsilí o dobrý vztah mezi Českou
republikou a Izraelem jakožto naším civilizačním spojencem. Usiluji také o volný obchod
s Izraelem včetně oblasti Judea a Samaří (Západní břeh Jordánu) a proti zneužívání
rozpočtu EU na podporu palestinského terorismu. V této věci využívám parlamentní
interpelace, analýzy i osobní návštěvy.
Nedokázal jsem svým hlasováním proti migračním kvótám zabránit přehlasování, ale
poskytl jsem premiérovi analýzu, podle které si může Česká republika vyžádat v Radě EU
hlasování podle pravidel platných před Lisabonskou smlouvou. Podle starého způsobu
hlasování nás nebudou moci přehlasovat, protože hlas Německa bude o polovinu menší než
podle platných nových pravidel (viz příloha).

Petr Mach
poslanec Evropského parlamentu,
předseda Strany svobodných občanů
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Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) /rozprava/
Paní předsedající, já mám, pokud jde o TTIP, jednoduché rozhodování. Já jsem velmi pro
volný obchod mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Jsem pro odstraňování cel.
Ale na druhou stranu jsem velmi silně proti tomu, aby byla součástí smlouvy dohoda ISDS.
Co je to vůbec za nápad, aby firmy mohly žalovat státy za zmařené investice? Státy mají
samozřejmě soutěžit o investory, ale ne se takto podbízet tím, že jim nabídnou snadné
kompenzace na účet daňového poplatníka. Státy mají o investory soutěžit nízkými daněmi,
mají o investory soutěžit funkčním systémem justice, ale ne takto.
Proto budu hlasovat pro tu smlouvu, pokud bude o volném obchodu a nebude její součástí
doložka o arbitrážích ISDS. Jsem pro volný obchod, ale proti tomuto TTIP.

Závěry Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a současná
situace v Řecku /rozprava/
Vážený pane premiére Tsiprasi, já vám skláním poklonu, umožnili jste lidem v Řecku
demokraticky rozhodnout a lidé řekli, že nechtějí diktát Evropské unie, který jim evidentně
škodí. Kdybych byl Řek, tak hlasuju stejně jako vy. Teď je ale řada na dalších politicích v
jiných zemích, aby nechali své voliče demokraticky rozhodnout.
Pane Schulzi, pane Webere, pane Verhofstadte, zeptejte se lidí v Německu, ve Finsku, na
Slovensku, jestli chtějí posílat další peníze daňových poplatníků do Řecka. Myslím, že
potom budete muset spolknout hořkou pilulku, že euro jako takové končí.
Pane Tsiprasi, já vám přeju, aby přechod na drachmu byl hladký, a poté uvidíte, že znovu
získáte konkurenceschopnost, že ekonomika bude opět růst a že lidé opět začnou nacházet
práci.
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Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka /rozprava/
Pane předsedající, slyšíme z Německa na jednu stranu, jak chce štědře přijmout všechny
uprchlíky, kteří do Evropy přichází, a jak můžou být tito uprchlíci přínosem pro německou
ekonomiku. Na druhé straně ale slyšíme z Německa hlasy po rozdělení uprchlíků i do zemí,
kde jednak veřejnost tyto uprchlíky nechce, a kde ani tito uprchlíci žít nechtějí.
Požadovat rozdělení uprchlíků prostřednictvím povinných kvót ignoruje fakt, že všichni ti
uprchlíci směřují do Německa za vyšší životní úrovní, vyššími sociálními dávkami, ignoruje
fakt, že v České republice a v dalších zemích nikdo tyto povinné kvóty nechce. A já vám
garantuji, že jestli Českou republiku v kvótách přehlasujete, tak to pouze způsobí, že valná
většina veřejnosti v České republice nebude chtít v takovéto Evropské unii zůstat.

Strčte si ty dotace za klobouk!
Jednominutový projev k důležitým politickým otázkám:
Pane předsedající, České republice je vyhrožováno ze strany německé vlády a údajně
Evropské komise. Prý nedostaneme dotace ze strukturálních fondů, když nebudeme
souhlasit s kvótami na uprchlíky.
Vyhrožování a závist, to jsou ty evropské hodnoty? Kde je respekt k odlišnému názoru?
Copak nemůžeme říci ne? Ale víte co, strčte si ty dotace za klobouk! Dotace jsou totiž jako
rakovina, která bují a ničí všechno, co je v ekonomice zdravé.
Pokud nedostaneme tyhle dotace, tak vám říkám, že to bude dobré nejenom pro naši
ekonomiku, ale že to bude hlavně dobré pro naši vlastní důstojnost a naši čest.

Závěry neformálního zasedání Evropské rady konaného dne 23. září 2015 /rozprava/
Pane předsedající, já tady od vás všech, kteří horujete pro přerozdělování migrantů, slyším,
jak jste morálně nadřazení, a jak barbarské jsou země, které kvóty odmítají. Ale co to je za
morálku? Vy chcete být morální na účet druhých, vždyť vynucená solidarita, to není žádná
skutečná solidarita.
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Vy nejprve rozvrátíte Sýrii, Libyi, pak vábíte migranty do Evropy, a pak se o ně chcete dělit.
Pak vlastně bezohledným hlasováním v Radě, které není nic než diktát, prosazujete
přerozdělování lidí. Ale každá akce vyvolává reakci a já pevně věřím, že volby v Polsku
dopadnou tak, že příští polská vláda bude stát spolu s Českou republikou, Maďarskem,
Slovenskem a dalšími pevně proti těm permanentním kvótám.

Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních
fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě
a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 /rozprava/
Pane předsedající, když slyším závěry Rady a výroky mnohých poslanců zde, tak mě
napadá, že velkým problémem Evropy je falešný humanismus. Vy, kteří jste podporovali
rozvrat režimu v Sýrii, v Libyi, šlo vám opravdu o blaho těch lidí, nebo jste jen chtěli sesadit
zlé diktátory a ukázat světu, jak jste sami humánní? Vy, kteří jste otevřeli státní náruč
migrantům a poskytujete jim štědrou podporu, jde vám opravdu o to, aby se ti lidé měli lépe,
nebo jenom chcete ukázat světu – a sami sobě – jak jste humánní?
Rada teď v závěrech mluví o tom, že chce posílit ochranu vnější hranice, ale byli to právě
vaši vládní poslanci, kteří zde před měsícem odhlasovali kritiku hlídání vnější hranice. Takže
to mně připadá velmi laciné – z pohodlí Evropského parlamentu kritizovat ochranu hranic.
Já se obávám, že velkým naším problémem zde je falešný humanismus.

Výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky
G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015 /rozprava/
Paní Mogheriniová, pane předsedající, ty strašné teroristické činy, které se staly v Paříži, to,
co se děje v Bruselu, je přeci důsledkem mylné politiky pozvání migrantů do Evropy.
A mně je strašně líto, kam až tato politika multikulturalismu dospěla. Měl jsem možnost se
nedávno potkat s velitelkou kurdské domobrany v Sýrii a ona mi říkala, že když osvobodili
jedno syrské město od islamistů, tak tam našli tábor, kde se lidé z Evropy cvičili, ne aby
bojovali na straně Islámského státu v Sýrii, ale aby se vrátili bojovat do Evropy. A nám jsou
teď vnucovány migrační kvóty.
My ale přeci nemůžeme přijmout migranty z jednoho jediného důvodu, a to je naše vlastní
bezpečnost. Pokud chceme z humanitárních důvodů pomoci někomu, tak zřiďme uprchlické
středisko v Turecku a toho, koho prověříme, toho vpusťme do Evropy.
Řešíme tady největší bezpečnostní krizi a vy, paní Mogheriniová, jste se rozhodla poškodit
našeho hlavního spojence na Blízkém východě, kterým je Izrael, a nutit ho ke značkování
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výrobků. Označovat je, že jsou to židovské výrobky ze Západního břehu. Vy si netroufáte na
Rusko, aby označovalo krymské výrobky, nebo na Čínu, aby označovala tibetské výrobky,
nebo na Turecko, aby označovalo výrobky ze Severokyperské turecké republiky. Vy si
troufnete na Izrael, a já se stydím za tuto politiku. A co jste domluvili ve Vallettě na Maltě?
Že se Africe pošlou milodary, stovky milionů EUR, aby se tam dělaly podobné nesmyslné
projekty, jaké jsou financovány zde v Evropě. Proč raději neprosadíte uvolnění obchodu s
africkými zeměmi, aby nemusely mít kvóty na pomeranče, kvóty na fíky, kvóty na datle. Proč
radši jim posíláte milodary a chcete ještě ničit jejich ekonomiku?
Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8
jednacího řádu):
To je přesně to, co já bych si přál, ale co se na Maltě nestalo. Domluva s některou z
afrických zemí nebo s Tureckem, aby uprchlické zařízení bylo zřízeno tam a třeba bylo
financováno Evropskou unií. Tam aby se uprchlíci registrovali a aby na dálku žádali o azyl v
Německu nebo v jiných zemích, které je chtějí. A aby po prověření šli do těchto zemí. Pokud
je ovšem nikdo nebude chtít, pokud azyl na dálku nedostanou, tak by do Evropy nemohli
přijít. Ale toto summit ve Vallettě na Maltě rozhodně neudělal.

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP /rozprava/
Dámy a pánové, zpráva, kterou máme před sebou, hovoří o tom, že ilegální a pašované
zbraně často končí v rukou teroristů. Problém je, že zločinci si opatří zbraně vždycky a
právě ilegální zbraně, aby je policie nemohla vystopovat. Občané by proto měli mít právo
bránit se zločincům se zbraní v ruce.
Do toho přichází Evropská komise s návrhem, který má zcela zakázat běžně držené zbraně.
V tom návrhu, který před námi ještě není, ale budeme ho projednávat, se hovoří o tom, že
běžné samonabíjecí zbraně, které se podobají zbraním policejním, automatickým, mají být
zcela zakázány. Bez zbrojního průkazu nebude možné držet běžné sportovní airsoftové
pistole.
Návrhy Evropské komise jednoduše směřují k tomu, aby odzbrojily zákona dbalé občany. A
to bychom si neměli nechat líbit.
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Ukázala se pravá nedemokratická podstata EU
Jednominutový projev k důležitým politickým otázkám
Pane předsedající, když Česká republika vstupovala do Evropské unie, tak mnozí mí
spoluobčané věřili, že členství v Evropské unii sníží korupci, že upevní demokracii v naší
zemi, že přinese prosperitu. Nyní musí každý vidět, že tento falešný sen se totálně rozpadá.
Všichni v České republice vidí, že evropské fondy pouze zvýšily korupci. Hlasování proti
České republice ve věci migračních kvót ukázalo na pravou nedemokratickou podstatu
Evropské unie a ukázalo naprostou odtrženost Evropské komise od toho, co si myslí
obyčejní lidé v České republice. Navíc teď vidíme, že ani to rozhodnutí o kvótách nefunguje.
Evropský parlament z toho byl úplně vynechán, že je to urgentní, a stejně nebyla Evropská
komise schopna nic udělat, a je to jenom dobře. Většina občanů ve Velké Británii si zřejmě
nyní přeje vystoupení a já se tomu vůbec nedivím.

Situace v Polsku /rozprava/
Dámy a pánové, čelíme zde skandální situaci, kdy Evropská unie zahájila řízení vůči Polsku,
které má skončit až odebráním hlasovacích práv. A za co? Co strašného Polsko provedlo?
Že zavádí dvoutřetinové kvorum pro rozhodování ústavního soudu? Že nová vláda
prosazuje svoji vizi vůči veřejnoprávním médiím? Za něco, co existuje a co se běžně děje v
mnoha dalších zemích Evropské unie? To je samozřejmě směšné a jde o záminku.
Co vadí Evropské komisi? Že zvítězila strana, která nemiluje současnou podobu Evropské
unie. Že se chce postavit proti nespravedlivému diktátu migračních kvót – to si myslím, že
je pravý důvod. Podle mě nejde o nic jiného, než o nehorázné vměšování do záležitostí
svrchované země.
John Fitzgerald Kennedy v roce 1963 v obklíčeném Západním Berlíně řekl slavnou větu: „Ich
bin ein Berliner.“ Dneska je potřeba stát při Polsku, na které nespravedlivě útočí Evropská
komise, a proto dovolte, abych zakončil jako hrdý, svobodný občan: „Ja jestem Polakiem.“
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Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií,
Moldavskem a Ukrajinou /rozprava/
Kolegové, debatujeme tu o dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Zapomínáme ale, že
tato dohoda ještě není ratifikována. Zanedlouho se bude v Nizozemsku konat referendum o
této dohodě a podle průzkumů Nizozemci tuto dohodu odmítnou. Proč? Protože mají dost
povýšené politiky Evropské unie, která vede k jedné katastrofě za druhou. Vzpomeňme si, že
tato dohoda byla rozbuškou státního převratu na Ukrajině a následného konfliktu.
Takže až Nizozemci tuto dohodu odmítnou, máme šanci ji sjednat znovu a lépe. A já
navrhuji, aby ta dohoda byla skutečně jenom o volném obchodu, aby nevrážela klín do
ukrajinské společnosti, do moldavské společnosti, aby nekomplikovala těmto zemím
obchodní vztahy s Ruskem, aby neuvalovala na tyto země všechny naše nesmyslné
regulace a nařízení. Pak bude moci existovat harmonický obchod mezi námi a Ukrajinou a
nevneseme do těchto zemí další konflikty.

Rozhodnutí přijaté Komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmů právnických osob /rozprava/
Pane komisaři, podle vás daňová konkurence je zlo. Já naopak považuji za zlo vysoké daně;
daňová konkurence chrání daňové poplatníky před nekonečně vysokými daněmi. Ve
Švýcarsku např. chrání daňové poplatníky ústava, která nedovoluje zvyšovat daně nad
určitou mez, ale jedinou ochranou evropského daňového poplatníka je právě daňová
konkurence.
Vy mluvíte o agresivních daňových praktikách, ale podle mě agresivní je naopak vaše snaha
daňovou konkurenci potlačovat. Vy říkáte, pane komisaři Moscovici, že chcete přinést
revoluci do zdaňování, ale k té revoluci nemáte žádné právo, Smlouvy nedávají právo
Evropské unii harmonizovat přímé daně a vy se odvoláváte na článek 115 Smlouvy – ten je
ale o vnitřním trhu, a ne o daních. Myslím si, že jediným vaším cílem je různými triky
přetáhnout část daní ze zemí, které mají nižší daně, do vaší státní pokladny. Já bych vám ve
Francii spíše doporučil: pokud vám vadí, že od vás kvůli vysokým daním firmy odcházejí,
snížit daně a začít hospodařit úsporně a nenutit nás platit vysoké daně.

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
/rozprava/
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Pane předsedající, mně se tedy ten návrh na dotování mléka do škol nelíbí. Vy se tady
vyjadřujete jako jacísi spasitelé nebo zachránci dětí a chlubíte se, jak jste vytvořili geniální
program.
Ale já bych chtěl říct, že Evropská unie není máma, aby určovala, co mají děti ve školách jíst.
A zdraví mléka je minimálně sporné. A pokud zakazujete v těch školách nabízet dochucené,
doslazené mléko, tak se vsaďte, že děti to pít nebudou. A kdo ví, co s tím budou dělat. Takže
na prvním místě to, co mají děti jíst, má být věcí rodičů, takže by bylo nejlepší nechat těch
250 milionů EUR v kapsách daňových poplatníků, rodičů těchto dětí, a ne, aby to řešila
Evropská unie. Pokud si myslíte, že má být ve vašich zemích dotováno mléko, tak to řešte v
rámci vašich národních států a nezatahujme do toho Evropskou unii.
Pokud se chlubíte tím, že ten program je dobrovolný, tak země, které se toho účastnit
nebudou, budou vlastně nepřímo dotovat ty ostatní státy. Takže budu rozhodně proti
tomuto návrhu.
Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8
jednacího řádu):
Měli bychom si uvědomit, že pokud Evropská unie má program, kde chce dát 250 milionů
EUR na dotování určitých produktů a v těchto produktech bude mléko, které nebude
doslazené, tak vnucuje tímto způsobem dětem neslazené mléko a je to samozřejmě na úkor
jiných druhů svačin a je to na úkor daňových poplatníků, kteří si přejí pro děti něco jiného.
Takže to je fajn, že se nezakazuje z Bruselu čokoládové mléko, ať si ho děti koupí, ale dotuje
se tady mléko, které nikdo pít nebude.
Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8
jednacího řádu):
Paní kolegyně, já nechápu – když si myslíte, že jablko nebo mléko je pro vaše děti tak
zdravé – proč jim ho na svačinu nekoupíte? Proč musíte vymýšlet z Bruselu program pro
500 milionů Evropanů? Potřebujeme na toto Evropskou unii, aby se dětem koupilo jablko
nebo mléko?

Proč evropské instituce ztrácejí důvěru občanů
Jednominutový projev (článek 163 jednacího řádu)
Dovolte, abych vás seznámil s tím, co si o dohodě Evropské unie s Tureckem myslí Česká
republika.
Český parlament přijal následující usnesení: 1) Poslanecká sněmovna důrazně odmítá
zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců; 2) Poslanecká sněmovna
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odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí EU, která se týká zrušení víz pro turecké
občany.
Zajímá ale v Bruselu vůbec někoho, co si myslí jeden demokraticky zvolený parlament? Já
se obávám, že nikoliv. Evropská rada a Komise záměrně upekly s Tureckem dohodu, která
nemá náležitosti smlouvy, aby o ní nemohl jednat tento ani žádný jiný parlament v
členském státě.
Hanba Evropské radě, že obešla demokratické instituce a uzavřela s Tureckem dohodu, o
které žádný parlament ani nejednal. Toto je demokratický deficit v praxi, to je důvod proč
evropské instituce ztrácejí důvěru občanů.

Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost
/rozprava/
Když jsem si tu zprávu o cílech snižování chudoby a zvyšování nákladů na domácnost
přečetl, tak jsem si myslel, že je to jenom nějaký novodobý komunistický manifest, který
vznikl na zeleno-levém okraji tohoto Parlamentu, a byl jsem proto šokován, když sama paní
komisařka Thyssenová říká, že nám ta zpráva pomáhá zůstat na dobré cestě.
To si vážně myslíte, že na odstraňování chudoby nám pomůže – a cituji z té zprávy –
uspořádání summitu? To si vážně myslíte, že máte členské státy vyzývat k tomu, aby více
začleňovaly ženy do oborů, jako je strojírenství? To si vážně myslíte, že mají členské státy
regulovat nájemné? To si vážně myslíte, že mají členské státy poskytovat tzv. minimální
příjem, příspěvky na bydlení? To si vážně myslíte, že mají členské státy a EU poskytovat
chudým lidem mikroúvěry, aby je ještě více zadlužily?
Já vám řeknu, co si myslím, že by mohl tento EP a EU udělat. Dvě jednoduché věci. Za prvé,
zrušit nesmyslné daně na elektřinu, plyn a uhlí, které domácnostem zdražují energie a
přitom stojí tolik, že státním rozpočtům nic nepřináší. Za druhé, zrušit nesmyslné kvóty na
solární elektřinu. To stojí domácnosti desítky tisíc korun ročně navíc, aby dotovaly solární
energetiku a navíc, pokud zrušíme tyto nesmyslné kvóty na drahou elektřinu, tak uhelné
elektrárny budou mít opět odbyt pro uhlí a uhelné doly nebudou muset propouštět
zaměstnance a horníci budou mít opět své příjmy. Takže začněme tady u sebe.

Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) /rozprava/
Dámy a pánové, až budeme hlasovat o tomto návrhu, tak tam najdete jeden jediný návrh k
hlasování, a to je můj návrh na zamítnutí této normy podaný jménem frakce Evropa svobody
a přímé demokracie. My totiž nemáme vůbec možnost podávat pozměňovací návrhy k textu
a podle mě je to popření principu parlamentní demokracie.
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Původně před několika lety Evropská komise předložila zcela jiný návrh. Jeho podstatou
bylo sloučení Europolu a Evropské policejní akademie (CEPOL). To z toho úplně vypadlo a
došlo mimo tento Parlament k přeměně Europolu na zcela novou organizaci. Z mezivládní
servisní organizace policejních sborů se z toho stává policejní agentura, v podstatě tajná
policie, podřízená Evropské komisi, podřízená Radě. Komise bude svým rozhodnutím moci
předávat data shromažďovaná Europolem dalším mezinárodním organizacím. Na minulém
zasedání jste schválili, že soukromé firmy, letecké společnosti, budou muset povinně
automaticky předávat data, čísla kont, adresy a jména lidí. A tento nový Europol bude
dokonce moci předávat tato data soukromým osobám a bude v podstatě mimo naši
kontrolu.
Ten návrh se snaží předstírat nějakou míru kontroly, ale jediné, co vyžaduje od správní rady,
je směšná věc – aby tam byl rovný počet mužů a žen. Ale ve skutečnosti je to nebezpečná
instituce, a proto prosím hlasujte pro můj návrh na zamítnutí.

Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných
listin /rozprava/
Paní komisařko, za normálních okolností se v tomto Parlamentu ve druhém čtení o návrhu
nařízení nehlasuje. V takovém případě se má za automaticky schválené a hlasuje se jenom
tehdy, pokud někdo podá návrh na zamítnutí. V tomto Parlamentu to bývám obvykle já, kdo
takový návrh na zamítnutí podává. Tentokrát ale žádný takový návrh nepodávám a hned
vysvětlím proč.
Zavázal jsem se svým voličům, že budu hlasovat proti všem návrhům, které omezují
svobodu člověka nebo svrchovanost členských států, a to u tohoto návrhu nevidím a
považuji ho v zásadě za přínosný. Budeme mít vlastně jednotnou formu veřejných listin,
jako je rodný list, oddací list nebo potvrzení o rozvodu. A pokud občan bude cestovat do
jiného členského státu, tak nebude muset zajišťovat úřední překlad, ušetří mu to něco a
úřady si budou moci ověřit autentičnost. Tedy nikdo zde nenutí členské státy, aby uznávaly
ten doklad, pouze se usnadňuje jeho čtení.
Ale mě to vede k tomu, abychom se zamysleli nad smyslem Evropské unie v tomto
kontextu. Myslím, že tento návrh je perfektním příkladem pro mezivládní spolupráci – vlády
se na tom můžou dohodnout, přijmout to a nepotřebujeme na to Evropskou unii nebo
takovýto Parlament.
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Výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel
(A8-0203/2015 – Jiří Maštálka)
Hlasoval jsem pro, jelikož jde pouze o konsolidaci existujícího znění a nemění se tímto
původní legislativa.
Ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství
(A8-0202/2015 – Jiří Maštálka)
Jako v předchozí zprávě, jde pouze o kodifikaci existujícího znění, proto jsem hlasoval pro.
Udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod venezuelskou
vlajkou při pobřeží Francouzské Guyany
(A8-0195/2015 – João Ferreira)
Zdržel jsem se, jelikož se domnívám, že se jedná o záležitost Francie, a tudíž by k ní
Parlament neměl zaujímat stanovisko.
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014
(A8-0219/2015 – Eider Gardiazabal Rubial)
Hlasoval jsem proti. Jelikož jsem obecně pro co nejhospodárnější využívání peněz
daňových poplatníků, nesouhlasím s dalším přerozdělováním prostředků, které byly v
jednom roce ušetřeny. Tyto peníze mají být vráceny zpět do členských států.
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro
Rumunsko, Bulharsko a Itálii
(A8-0220/2015 – Eider Gardiazabal Rubial)
Hlasoval jsem proti. V případě mimořádných přírodních katastrof jsem pro to, aby vznikala
solidarita mezi státy a občany. Souhlasím s tím, aby si evropské státy vzájemně pomáhaly,
avšak ne s centrálním fondem EU, který přerozděluje peníze.
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Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého
sektoru
(A8-0182/2015 – Jan Zahradil)
Hlasoval jsem proti. Nevidím důvod, proč by měla EU školit jiné země v oblasti partnerství
veřejného a soukromého sektoru. Projekty PPP jsou sporné a EU by je neměla prosazovat
na úkor tržního řešení. Nevidíme důvod, aby EU za peníze všech poplatníků vytvářela velkým
firmám dokumentační střediska.

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství
(A8-0215/2015 – Sirpa Pietikäinen)
Hlasoval jsem proti. Jsem v principu pro co nejmodernější a nejefektivnější zacházení s
odpady a využívání surovin. Neukazuje se však, že by této problematice Evropská unie nebo
vlády rozuměly lépe než samotné firmy, které mají samy motivace chovat se ke zdrojům
šetrně a efektivně. EU si nemůže myslet, že omezením využívání zdrojů přispěje k vyšší
efektivitě jejich využívání do budoucna.
Evropský program pro bezpečnost
(B8-0676/2015, B8-0679/2015)
Hlasoval jsem proti, protože nesouhlasím s tím, aby do pravomoci členských států určovat
svou vnitřní a vnější bezpečnostní politiku centrálně zasahovala EU. Celé usnesení je navíc
zmatečné, jelikož se snaží směšovat bezpečnost a sociální záležitosti dohromady.

Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely
(A8-0216/2015 – Giulia Moi, Renate Sommer)
Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, neboť jde nad rámec směrnice 98/58/ES a v rozporu s
principem subsidiarity reguluje oblast, kterou mohou bez problémů regulovat členské státy.
Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014)
(A8-0230/2015 – Laura Ferrara)
Hlasoval jsem proti. Připadají mi nesmyslné výzvy, jako aby „členské státy EU podporovaly
odborové svazy a organizace zaměstnavatelů v jejich úsilí o přijetí strategie v oblasti
rozmanitosti a nediskriminace se zvláštním ohledem na osoby LGBTI.“ Nesouhlasím s
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prohlášením, které „rozhodně odsuzuje bezpečnostní ochranu hranic Evropské unie“ a
stavění plotů na hranici schengenského prostoru.
Lidská práva a technologie ve třetích zemích
(A8-0178/2015 – Marietje Schaake)
Hlasoval jsem proti tomuto usnesení, které vyzývá Komisi k další aktivitě (§ 16, 38, 44 a
další), vytváření odborných komisí (§ 54) a dokonce vytvoření nového fondu (§ 8).
Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků
(A8-0240/2015 – Petri Sarvamaa)
Zdržel jsem se při hlasování o této zprávě. Ocenil jsem kritiku společné zemědělské politiky
a volání po zjednodušení jejích pravidel, avšak nemohl jsem podpořit výzvy a žádosti
směřované členským státům (§ 39–41 a další).
Rodinné podniky v Evropě
(A8-0223/2015 – Angelika Niebler)
Hlasoval jsem proti této zprávě, protože jsem zásadně proti tomu, aby EU přijímala
jakoukoliv legislativu v oblasti rodinných podniků, aby EU přijímala závazné definice
rodinných podniků, a jsem proti nesmyslným, plýtvavým programům, jako je „Erasmus pro
mladé podnikatele“.
Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu
(A8-0214/2015 – João Ferreira)
Hlasoval jsem proti návrhům na financování rozvoje a podpory modré ekonomiky (§ 9, 31,
33, 37) a hlasoval jsem proti této zprávě jako celku, která se použitím záhadného
neologismu „modrá ekonomika“ snaží zakrýt, že jde o další zbytečné a škodlivé regulace na
evropské úrovni.
Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy
(A8-0239/2015 – Michaela Šojdrová)
Hlasoval jsem proti této zprávě, která požaduje více financí pro podnikatelské programy,
podnikatelský Erasmus a požaduje zásahy EU do vzdělávacích systémů (§ 27).
Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu
(A8-0207/2015 – Mircea Diaconu)
Hlasoval jsem proti této zprávě, jejímž cílem je podporování evropské identity a evropských
hodnot, volá po větším financování kulturního dědictví a po větší roli EU v kulturním
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dědictví. O vlastní kulturní památky se ale lépe dokážou postarat členské státy než bruselští
úředníci

EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu
(A8-0244/2015 – Andreas Schwab)
Hlasoval jsem proti této zprávě, která kritizuje státy EFTA, že přijímají příliš malou část
komunitárního acquis. Naopak, modelem EFTA by se měla Evropská unie inspirovat a
valnou většinu svého přebobtnalého acquis by měla zrušit. Čím déle bude EU takto
přeregulovaná, tím déle bude v hospodářských problémech.
Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a
finanční příspěvek (doporučení)
(A8-0233/2015 – João Ferreira)
Hlasoval jsem proti této zprávě. Společná rybářská politika způsobuje v mořích EU i v
mořích třetích zemí environmentální katastrofu a nelze ji podporovat.
Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a
finanční příspěvek (doporučení)
(A8-0201/2015 – Peter van Dalen)
Hlasoval jsem proti této zprávě. Společná rybářská politika způsobuje v mořích EU i v
mořích třetích zemí environmentální katastrofu a nelze ji podporovat.
Dohoda s Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a
finanční příspěvek
(A8-0196/2015 – Ricardo Serrão Santos)
Hlasoval jsem proti této zprávě. Společná rybářská politika způsobuje v mořích EU i v
mořích třetích zemí environmentální katastrofu a nelze ji podporovat.
Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše
(A8-0237/2015 – Pablo Zalba Bidegain)
Zdržel jsem se. Pozitivní je, že dohoda odstraňuje byrokratické překážky, avšak negativní je,
že vyzývá k finanční pomoci. Při hlasování o této zprávě jsem se tedy zdržel.
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Návrh rozhodnutí Rady o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské
úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) nebo k
přistoupení k této úmluvě
(A8-0231/2015 – Pavel Svoboda)
Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť nevidím důvod bránit státům v uzavření této dohody,
pokud je to jejich vůle.
Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
(A8-0245/2015 – Ska Keller)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s povinnými kvótami na rozdělování imigrantů.
Nesouhlasím s ustanovením, že by se „členské státy [...] měly dohodnout na závazných
kvótách“ pro rozdělení imigrantů. Nesouhlasím s tlakem na „společné evropské standardy“
přijímání žadatelů o azyl.
Městská dimenze politik EU
(A8-0218/2015 – Kerstin Westphal)
Hlasoval jsem proti. Evropská unie nemá řešit budoucnost měst. Ta se bude odvíjet podle
přirozeného vývoje a také požadavků obyvatel. Rozvoj měst má být tedy ponechán na
rozhodování na té nejnižší úrovni.

Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti
Unie
(A8-0173/2015 – Tamás Deutsch)
Hlasoval jsem proti. Hospodářský růst se nedá zvedat dotacemi a regulací ekonomiky.
Jediným funkčním řešením je opačný postup. Nízké daně, snižování byrokracie a rušení
nespravedlivých dotací jedněm na úkor druhých.
Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách
(A8-0235/2015 – Elissavet Vozemberg)
Hlasoval jsem proti. Genderový alarmismus je typický euronesmysl. Byl jsem zvolen
poslancem Evropského parlamentu i proto, abych vystupoval právě proti takovýmto
usnesením. Text volá po další aktivitě Komise v této věci.
Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU
(A8-0206/2015 – Liliana Rodrigues)
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Hlasoval jsem proti. Genderový alarmismus je typický euronesmysl. Byl jsem zvolen
poslancem Evropského parlamentu i proto, abych vystupoval právě proti takovýmto
usnesením. Text volá po další aktivitě Komise v této věci.

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce
2015
(A8-0253/2015 – Andrey Novakov)
Hlasoval jsem proti tomuto vydávání peněz daňových poplatníků. Evropská unie nemá
sloužit jako pojišťovna. Pokud chtějí členské státy Bulharsku a Řecku pomoci, má to být
jejich dobrovolná činnost.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Německa
EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 – Jens Geier)
Hlasoval jsem proti. Německo, jedna z nejbohatších zemí světa, požaduje po orwellovsky
pojmenovaném fondu, aby sanoval nízkou konkurenceschopnost německých firem, kterou
způsobuje přebujelý sociální stát a přeregulovaná ekonomika. Nelze hlasovat jinak než proti
tomuto euronesmyslu.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie
EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 – Paul Rübig)
Hlasoval jsem proti. Belgie, jedna z nejbohatších zemí světa, požaduje po orwellovsky
pojmenovaném fondu, aby sanoval nízkou konkurenceschopnost německých firem, kterou
způsobuje přebujelý sociální stát a přeregulovaná ekonomika. Nelze hlasovat jinak než proti
tomuto euronesmyslu.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Itálie
EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 – Monika Vana)
Hlasoval jsem proti. Itálie, jedna z nejbohatších zemí světa, požaduje po orwellovsky
pojmenovaném fondu, aby sanoval nízkou konkurenceschopnost německých firem, kterou
způsobuje přebujelý sociální stát a přeregulovaná ekonomika. Nelze hlasovat jinak než proti
tomuto euronesmyslu.

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě o obecných zásadách účasti Tuniska na
programech Unie
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(A8-0254/2015 – Pier Antonio Panzeri)
Tunisko bude muset platit příspěvky za to, aby se mohlo zapojit do neefektivního systému
dotací a evropského přerozdělování. Toto přerozdělování škodí naší ekonomice a bude
škodit i tuniské ekonomice. Hlasoval jsem proti tomuto návrhu.
Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší
(A8-0160/2015 – Andrzej Grzyb)
Hlasoval jsem proti. Věřím, že zlepšování kvality ovzduší v Evropě je důležité. Avšak
nesouhlasím s tím, aby Evropská komise v této oblasti přicházela s novou legislativou, což
bude mít za následek další zatížení našich podnikatelů. Taktéž jsem proti tomu, aby se na
všechny nové továrny vztahoval povinný evropský registrační systém.
Kaseiny a kaseináty určené k lidské spotřebě
(A8-0042/2015 – Giovanni La Via)
Hlasoval jsem proti. Souhlasím s tím, že pro zdraví a blahobyt spotřebitelů je důležité, aby
věděli, co konzumují. Avšak nesouhlasím s tímto návrhem, protože s touto záležitostí si
velmi dobře mohou poradit samotné členské státy. Neexistuje žádný důvod, proč by se tím
měla zabývat Evropská unie. Jsem proti nové evropské legislativě.
Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie
(A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
Souhlasím s těmi částmi textu, které se zabývají transparentností unijních financí. Nicméně
jsem proti těm částem, které na kontraktory uvalují představy Komise ohledně pracovního
nebo environmentálního práva. V konečném hlasování jsem se proto zdržel.

Platební služby na vnitřním trhu
(A8-0266/2015 – Antonio Tajani)
Hlasoval jsem proti této doplňující zprávě, která dále reguluje něco, co jde proti svobodě
smlouvy, a tudíž by mělo být ponecháno na smluvní volnosti obchodních partnerů, např.
článek 62. Dále jsem také proti tomu, že článek 104 zmocňuje Komisi k tomu, aby přijímala
prováděcí akty. Plná harmonizace uvedená ve článku 107 lépe odpovídá nařízení než
směrnici.
Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska
(B8-0987/2015 )
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Usnesení vyzývá Komisi, aby rozhodovala o tom, které finanční domy zařadí na černou
listinu, aby harmonizovala hypotéční smlouvy, aby vydávala propagandu o finančních
produktech a navrhovala legislativu na „rodinnou nesolventnost“. Musel jsem hlasovat
proti.
Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání
(A8-0213/2015 – Anna Záborská)
Hlasoval jsem proti této zprávě, která je celá tak neuvěřitelná a bizarní, že se nemohla zrodit
nikde jinde než ve zcela odtrženém prostředí bruselské eurokracie. Pro účely tohoto
vysvětlení vybírám několik nejhroznějších bodů: bod 16 „vyzývá Komisi a členské státy, aby
vytvořením účinných monitorovacích systémů přijaly opatření zaměřená na dohled a
kontrolu za účelem zlepšení shromažďování údajů o případech obtěžování a diskriminace,“
bod 17 „vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala efektivnost vnitrostátních orgánů
zabývajících se vyřizováním stížností a jejich postupy v souvislosti s uplatňováním směrnic
o rovnosti žen a mužů v otázkách pohlavní identity, jejího vyjádření a změny pohlavní
příslušnosti“ a „aby podporovala a povzbuzovala členské státy při začleňování
transsexuálních a intersexuálních osob do školení na podporu rozmanitosti,“ bod 36
„vyzývá členské státy, aby [...] stanovily pro společnosti povinnost vypracovat a uplatňovat
roční podnikové plány pro rovnost žen a mužů,“ bod 41 „vyzývá členské státy, aby přijaly
nutná opatření pro obrácení důkazního břemena tak, aby se zajistilo, že to vždy bude
zaměstnavatel, kdo bude muset prokázat, že zjištěné rozdílné zacházení nevede k žádné
diskriminaci“ (právní stát je zřejmě v Bruselu něco nepřijatelného) a bod 45 „zdůrazňuje, že
jedním z nejlepších způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, se ukázaly závazné kvóty“.

Reforma volebního práva Evropské unie
(A8-0286/2015 – Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
Hlasoval jsem proti této hrůzné iniciativě, jež si za cíl klade reformu volebního systému v
eurovolbách, ale i reformu národních voleb. Zoufalství eurokratů a europoslanců se zrcadlí v
návrzích v bodu 2: „navrhuje posílit viditelnost evropských politických stran tím, že jejich
názvy a loga budou umístěny na hlasovacích lístcích“ a – neuvěřitelně – „doporučuje, aby
byly názvy a loga uváděny také ve volebním vysílání rozhlasu a televize“! Správným řešením
však samozřejmě je naopak eurostranám odebrat všechny peníze z veřejných prostředků. K
tomu Evropský parlament navrhuje jednotný volební euroobvod(!) (PN 63), jednotné lhůty
pro podávání kandidátek (bod 9), jednotný volební den (bod 24), snížení volebního věku na
16 let (kdy si ještě děti pod vlivem předmětů typu „Výchova k evropanství“ nekladou
euroskeptické otázky) (bod 15), minimálně 3% volební klauzuli (bod 7), evropský volební
úřad (bod 22) a „vybízí členské státy k přijetí opatření na podporu odpovídajícího zastoupení
etnických, jazykových a jiných menšin v evropských volbách“ (bod 21). Něco tak zoufalého
a flagrantně protidemokratického se jen tak nevidí ani v Evropské unii.
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Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany
(ISA 2) (A8-0225/2015 – Carlos Zorrinho)
Ačkoliv vidím potenciální výhody interoperability, vnímám tuto legislativu jako drahý
program EU, jak „zevropeizovat“ veřejnou správu a vytrhnout ji z národní kontroly, ne jako
nástroj zefektivnění. Proto jsem hlasoval proti.

Úloha EU v rámci OSN
(A8-0308/2015 – Paavo Väyrynen)
Hlasoval jsem proti. Evropská unie nemůže mít žádnou roli v OSN, protože není stát a nemá
zde hovořit za státy, které zde reprezentovány již jsou.
Politika soudržnosti a marginalizované komunity
(A8-0314/2015 – Terry Reintke)
Hlasoval jsem proti. S chudobou nelze bojovat tvořením nesystémových plánů a slibů, je
třeba se zaměřit na příčiny, proč občané chudnou a jak je vinen stát a jeho politika.
Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu
(A8-0310/2015 – Inês Cristina Zuber)
Hlasoval jsem proti. S chudobou nelze bojovat deklaracemi a nesystémovým přeposíláním
financí. Je třeba zejména uvolnit obchod a nechat chudé státy prodávat nám své zboží a
také zbohatnout.
Zprostředkování pojištění
(A8-0315/2015 – Werner Langen)
Hlasoval jsem proti. Právní rámec poskytování pojištění si mají řešit státy na své úrovni,
nikoliv EU.
Členství v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého
(A8-0318/2015 – Carlos Iturgaiz)
Hlasoval jsem proti. Rybářskou politiku si mají řešit a koordinovat státy, kterých se to týká,
ne EU jako celek. Stejně tak se EU nemá stávat členem mezinárodních organizací, jelikož
není stát.
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Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020
(A8-0312/2015 - Ole Christensen)
Hlasoval jsem proti. Jsem zajisté proti šikaně na pracovišti, ale není na EU, aby toto řešila.
Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací
(A8-0316/2015 – Rachida Dati)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby „byl harmonizován přístup k definování
trestného činu verbálního projevu nenávisti on-line a off-line, jimiž radikálové podněcují
ostatní k neúctě vůči základním právům a k jejich porušování“ a s tím „přidat tento
konkrétní trestný čin do příslušných rámcových rozhodnutí Rady“. EU možná tento trestný
čin chce uplatňovat na nenávistné projevy a výzvy k násilí ze strany radikálních islamistů,
ale může to být dvojsečné a může to dopadnout i na kritiky islámu. Podle mého soudu by
mělo být trestné jen navádění k násilí, ale nikdy ne samotná kritika nebo karikatura
náboženství. Nesouhlasím se zaváděním „vzdělávacích programů s cílem mobilizovat,
školit a vytvářet sítě mladých aktivistů“. Je to naprosto pomýlený a zoufalý přístup EU k
hrozbám terorismu.
Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
(A8-0317/2015 – Elisa Ferreira, Michael Theurer)
Hlasoval jsem proti. Jsem proti daňové harmonizaci v podobě společného konsolidovaného
základu daně firem. Návrh „podporuje co nejrychlejší zavedení úplného a povinného
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob“.
Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh
(A8-0333/2015 – José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
Hlasoval jsem proti. Stavím se celkově proti rozpočtu EU, jak o něm bylo hlasováno,
přičemž nebyly ani vzaty v úvahu naše pozměňovací návrhy na ušetření značných
finančních prostředků.
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016
(A8-0335/2015 – Lefteris Christoforou)
Hlasoval jsem proti. Preferuji dobrovolnou solidaritu států a občanů mezi sebou, pokud
nastane událost, která vyžaduje zahraniční pomoc.
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení
uprchlické krize
(A8-0336/2015 – José Manuel Fernandes)
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Hlasoval jsem proti, poněvadž se podle mého názoru jedná o financování mylné a škodlivé
migrační politiky EU.
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů
(A8-0337/2015 – Eider Gardiazabal Rubial)
Hlasoval jsem proti. Nepodporuji navyšování rozpočtu, EU má hledat úspory jinde, například
ve výdajích na svou propagaci nebo v mnohých nesmyslných dotacích.

Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–
2020
(B8-1231/2015)
Zdržel jsem se, abych nebránil zjednodušování pravidel, avšak nesouhlasím s touto politiku
v principu.
Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie
(B8-1241/2015)
Hlasoval jsem pro. Souhlasím s rozšiřováním volného obchodu, avšak pokud řešíme
obchod, stačí k němu prostá dohoda o zrušení obchodních bariér mezi dvěma nebo více
státy.

Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress
(A8-0331/2015 – Sven Schulze)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s dotacemi tohoto typu ani se zvýhodňováním některých
skupin na úkor jiných.
Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020
(A8-0330/2015 – Peter Eriksson)
Hlasoval jsem proti. O těchto záležitostech nemá rozhodovat EU, mělo by být na
jednotlivých elektrárenských firmách, resp. členských státech, nakolik mají propojené sítě
se sousedy.

24

Směrem k evropské energetické unii
(A8-0341/2015 – Marek Józef Gróbarczyk)
Hlasoval jsem proti. Projekt energetické unie nerespektuje individuální energetické potřeby
jednotlivých států a pod záminkou solidarity se snaží některé znevýhodnit.
Strategická spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými
arabskými emiráty a Europolem
(A8-0351/2015 – Alessandra Mussolini)
Hlasoval jsem proti. Mezinárodní policejní spolupráci si mají členské státy domlouvat spolu,
tak jako funguje např. Interpol.
Systém kontroly a vynucování platný při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
(A8-0294/2015 – Ole Christensen)
Hlasoval jsem proti. Evropská unie nemá zasahovat národním státům do jejich rybářské
politiky.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska
EGF/2015/005 FI/Počítačové programování (A8-0362/2015 – Marco Zanni)
Hlasoval jsem proti. Nelze řešit problémy jedné firmy tím, že se vezmou peníze úspěšnějším
konkurentům a zaměstnancům a přerozdělí se jinam.
Žádost, aby byl Stelios Kouloglou zbaven poslanecké imunity
(A8-0356/2015 – Pavel Svoboda)
Hlasoval jsem pro zbavení imunity. Obvinění poslance se datují před vznik jeho mandátu a
je tedy na řeckých soudech, aby rozhodly o jeho případné vině nebo nevině.
Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity
(A8-0358/2015 – Evelyn Regner)
Hlasoval jsem pro zbavení imunity. Obvinění poslance se datují před vznik jeho mandátu a
je tedy na řeckých soudech, aby rozhodly o jeho případné vině nebo nevině.

Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo
(B8-1346/2015)
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Zdržel jsem se. Je mi líto situace v Kongu, avšak deklaracemi z Evropské unie se nic
nevyřeší.
Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
(A8-0338/2015 – Bodil Valero)
Hlasoval jsem proti. Jsem proti tomu, aby EU řešila embarga namísto národních států.
Dokončení evropské hospodářské a měnové unie
(B8-1347/2015)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s měnovou unií jako celkově nefunkčním projektem,
zejména mě znepokojuje bod o interinstitucionální dohodě (IIA) o evropské správě
ekonomických záležitostí.
Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení)
(A8-0342/2015 – Barbara Lochbihler)
Hlasoval jsem proti. Jsem pro spolupráci s Vietnamem, ovšem EU by neměla dávat do
dohod výzvy, které zasahují do interní politiky dotčených států. Např. vyzývat Vietnam, aby
zvážil otevření své jaderné elektrárny.

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu
(A8-0371/2015 – Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
Hlasoval jsem proti. Do hezkých řečí o digitálním trhu je zabaleno volání po jednotném
zdanění a jednotné regulaci. Digitální trh potřebuje svobodu a ne více evropské regulace.
Politiky zaměřené na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí
(A8-0366/2015 – Marek Plura)
Hlasoval jsem proti, jelikož EU chce řešit nezaměstnanost mladých většími dotacemi do
jejich začlenění, vzdělávání atd. Zpráva volá po utrácení peněz daňových poplatníků na
evropskou propagandu: „aby bylo využíváno více finančních prostředků na šíření informací
o nástrojích evropského financování“.
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Vnější faktory, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě
(A8-0369/2015 – Barbara Matera)
Hlasoval jsem proti. Ženy nemají žádné zákonné překážky v podnikání, tudíž jediné, co
politici mají udělat, je nechat podnikatele a podnikatelky pracovat, platit nízké daně a
nezatěžovat je byrokracií a nesmysly. Není ani úlohou EU volat po jiném rozdělení domácích
prací v rodině.
Hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU
(A8-0360/2015 – Burkhard Balz)
Jsem proti této zprávě, která mylně vidí příčiny finanční krize v nedostatečné regulaci. Volá
po zasahování do trhu ratingových agentur a dalších regulacích. To by finančnímu trhu jen
dále uškodilo.
Úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při podpoře základních
hodnot EU
(A8-0373/2015 – Julie Ward)
Hlasoval jsem proti zprávě, která vyzdvihuje umělou ideologii multikulturalismu a volá po
financování propagandy na školách a vměšuje se do vzdělávací politiky jednotlivých států.
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU
(A8-0368/2015 – Werner Langen)
Hlasoval jsem proti zprávě, jelikož volá po vyšetřování společnosti Google za „prohřešky“
jako dodávání OS Android ve spojení s dalšími produkty. Nesouhlasím také se snahou
regulovat firmy typu Uber, Airbnb a další. Jsem také proti zavedení „harmonizovaného
základu daně firem“. Jsem pro daňovou konkurenci mezi státy, která zabraňuje vládám
uvalovat na občany příliš vysoké daně.
Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním
moři
(A8-0367/2015 – Gabriel Mato)
Zdržel jsem se s tím, že respektuji, že rybářská politika je věcí členských států s přístupem k
moři.
Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity
(A8-0005/2016 – Heidi Hautala)
Hlasoval jsem pro, jelikož se nejedná o vydání politického charakteru, ale překročení
povolené rychlosti, věřím polské justici, že čin spravedlivě posoudí.
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Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity
(A8-0004/2016 – Heidi Hautala)
Hlasoval jsem pro, jelikož se nejedná o vydání politického charakteru, ale překročení
povolené rychlosti, věřím polské justici, že čin spravedlivě posoudí.

Mírový proces v Kolumbii
(RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B80055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
Zdržel jsem se. Jsem odpůrcem různorodého násilí v Kolumbii, rekrutování nezletilých
vojáků apod. Nemyslím ale, že je úlohou Parlamentu přijímat k problémům všude na světě
usnesení.
Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky týkající se složení
a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti
(B8-0067/2016)
Hlasoval jsem proti námitce s cílem udržet vyšší vůli, pokud jde o regulaci množství cukru
ve stravě.
Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: uplatňování systému všeobecných celních
preferencí
(B8-0044/2016)
Hlasoval jsem proti námitce, abych udržel volný obchod s Kyrgyzstánem, na který by
nemělo mít vliv odlišné vnímání politiky vůči menšinám. Veškerá omezování obchodu mají
vždy opačný efekt a vedou k utužení politiky místních vlád.
Lanové dráhy
(A8-0063/2015 – Antonio López-Istúriz White)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím, aby EU dále řešila harmonizace těchto zařízení, tyto
pravomoci mají vzejít z mezinárodní dohody států a výrobců.
Spotřebiče plynných paliv
(A8-0147/2015 – Catherine Stihler)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím, aby EU dále řešila harmonizace těchto spotřebičů, tyto
pravomoci mají vzejít z mezinárodní dohody států a výrobců.
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Osobní ochranné prostředky
(A8-0148/2015 – Vicky Ford)
Hlasoval jsem proti, protože nesouhlasím s tím, aby se harmonizace v oblasti ochranných
prostředků, jako jsou rukavice na déšť a rukavice proti žáru, dále řešily detailním nařízením.
Presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem
(A8-0133/2015 – Nathalie Griesbeck)
Zdržel jsem se, jelikož považuji za samozřejmé ctít princip presumpce neviny a elementární
právní ochranu obviněných v EU.
Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Lotyšsku
(A8-0370/2015 – Claude Moraes)
Zdržel jsem se, jelikož nechci bránit Lotyšsku ve výměně dat týkajících se registrace
vozidel.

Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2014
(A8-0361/2015 – Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Hlasuji proti zprávě, jelikož vyzývá k navyšování administrativních výdajů a vměšuje se do
záležitostí jednotlivých států, když odsuzuje fakt, že ne všechny státy (Polsko, Británie)
přijaly Listinu základních práv EU. Právem národního státu musí být nepřipojit se k jakékoli
smlouvě.
Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016
(RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B80064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
Jsem proti usnesení, jelikož svádí současnou migrační vlnu na zemské klima a nepřiměřeně
se vměšuje do izraelsko-palestinského sporu, vyzývá k uplatňování institutu registrovaného
partnerství ve světě, to by ale mělo být ponecháno na jednotlivých zemích.
Doložka o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU)
(RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B80058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
Hlasoval jsem proti. Toto je nakročení k evropské armádě. EU ukazuje na příkladu
migračních kvót, že společné rozhodování je rizikem pro Českou republiku.
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Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií,
Moldavskem a Ukrajinou
(RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B80079/2016, B8-0080/2016)
Hlasoval jsem proti. Usnesení vyzývá země k ratifikaci, čímž zasahuje do vnitřních
záležitostí států. Sama dohoda s Ukrajinou je špatně napsaná a rozvrací ukrajinskou
společnost. Pokud bude dohoda odmítnuta referendem v Nizozemsku, měla by se sjednat
lepší dohoda, která by byla skutečně jen o volném obchodu.
Dohoda o stabilizaci a přidružení EU-Kosovo
(A8-0372/2015 – Ulrike Lunacek)
Hlasoval jsem proti. S Kosovem existuje již prakticky obchod bez cel. Neměla by se ale
uzavírat dohoda o přidružení, když ne všechny země EU Kosovo uznávají jako stát.

Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období
(A8-0003/2016 – Mark Demesmaeker)
Hlasoval jsem proti. Směrnice o ochraně přírody, jako je třeba program NATURA 2000, jdou
proti principu subsidiarity. Ochrana přírody by měla být věcí členských států, nepodporuji
vznik nové směrnice EU o půdě.
Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a
odrazování od ní
(A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
Hlasoval jsem proti. Státy by měly proti práci načerno bojovat snižováním daní a liberalizací
trhu práce, nikoliv zřizováním dalších úřadů placených z kapes daňových poplatníků.
Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou
(A8-0008/2016 – Nathanlie Griesbeck)
Hlasoval jsem proti. Eurojust je úřad na zrušení, žrout daní za 32 milionů EUR ročně.
Potírání mezinárodního zločinu bylo možné i před Evropskou unií a bude možné i po ní, a to
bez zbytečných euroúřadů. Není třeba do této neefektivní spolupráce přibírat další státy.
Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou
(A8-0007/2016 – Sylvia-Yvonne Kaufmann)

30

Hlasoval jsem proti. Eurojust je úřad na zrušení, žrout daní za 32 milionů EUR ročně.
Potírání mezinárodního zločinu bylo možné i před Evropskou unií a bude možné i po ní, a to
bez zbytečných euroúřadů. Není třeba do této neefektivní spolupráce přibírat další státy.
Změna Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
přecházejícím hranice států z roku 1979
(A8-0002/2016 – Giovanni La Via)
Zdržel jsem se. Jsem přesvědčen o nutnosti chránit ovzduší před emisemi jedovatých látek.
Existuje ale již domluva členských států v Radě a jednotlivé země mohou stanovovat vlastní
emisní limity. Není tedy nezbytné mít k tomu další směrnici.

Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015
(B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby EU vytvářela nové strategie rovnosti mužů a
žen, ani aby pořádala konferenci o rovnosti mužů a žen, proto jsem hlasoval proti.
Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA)
(A8-0009/2016 – Viviane Reding)
Hlasoval jsem proti. Obecně jsem pro liberalizaci obchodu se službami v co nejširší míře.
Hlasoval jsem však proti, jelikož byl přidán dodatek norem Mezinárodní organizace práce,
kde nemohu souhlasit například s nařizováním zaměstnavatelům, koho smějí a nesmějí
zaměstnat, nebo jak smějí ohodnotit pracovníka. Má-li dojít ke skutečné liberalizaci trhu,
nelze tedy diskriminovat například řidiče a silniční dopravce a omezovat jejich možnosti
vstupu na trh.
Námitka podle článku 106 jednacího řádu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových
vozidel (Euro 6)
(B8-0040/2016)
Hlasoval jsem proti námitce, čímž jsem podpořil nařízení Komise. Je pochopitelné, že když
se mění postup měření emisí (měření v běžném provozu), budou motory vykazovat jiné
(vyšší) emise. Proto je pochopitelné i přechodné opatření navrhované Komisí, které umožní
projít testem autům s emisemi nad 80 mg NOx na km. Přijetí námitky by znamenalo faktické
zpřísnění normy, provedené ale bez řádného projednání, proto jsem hlasovali proti.

31

Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů MON 87705
x MON 8978
(B8-0135/2016)
Dopad geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví je sporný. Podporuji proto, aby
měl spotřebitel informace, zda je produkt přirozený nebo geneticky modifikovaný. Podporuji
myšlenku, aby bylo na jednotlivých členských státech, zda dovoz geneticky modifikovaných
produktů povolí nebo nepovolí. Nepřipojuji se k námitce, která by plošně zakázala dovoz
těchto potravin v celé EU. Při hlasování jsem se zdržel.
Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů MON 87708
x MON 89788
(B8-0134/2016)
Dopad geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví je sporný. Podporuji proto, aby
měl spotřebitel informace, zda je produkt přirozený nebo geneticky modifikovaný. Podporuji
myšlenku, aby bylo na jednotlivých členských státech, zda dovoz geneticky modifikovaných
produktů povolí nebo nepovolí. Nepřipojuji se k námitce, která by plošně zakázala dovoz
těchto potravin v celé EU. Při hlasování jsem se zdržel.
Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů FG72
(B8-0133/2016)
Dopad geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví je sporný. Podporuji proto, aby
měl spotřebitel informace, zda je produkt přirozený nebo geneticky modifikovaný. Podporuji
myšlenku, aby bylo na jednotlivých členských státech, zda dovoz geneticky modifikovaných
produktů povolí nebo nepovolí. Nepřipojuji se k námitce, která by plošně zakázala dovoz
těchto potravin v celé EU. Při hlasování jsem se zdržel.
Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011
(B8-0168/2016)
Podporuji, aby nevidomí měli snadný přístup k literatuře a aby extenzívní výklad autorského
práva nebránil šíření literatury. Ovšem vzhledem k tomu, že řada členských států má jiný
pohled na ochranu autorských práv a nechce smlouvu ratifikovat, nemůže EU tuto smlouvu
vnucovat státům proti jejich vůli. Při hlasování jsem se zdržel.

Systematické masové vraždy náboženských menšin Islámským státem
(RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B80159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016)
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Jsem proti vraždění lidí Islámským státem, ale „vyzývat státy, které podporují válečné
zločiny, aby toho nechaly“, je směšné. Zřizovat nový úřad pro svobodu náboženství je
nesmysl. Při hlasování jsem se zdržel.
Ostrovní charakter
(B8-0165/2016)
Hlasoval jsem proti. Je nesmyslné, aby EU měla politiku vůči ostrůvkům členských států,
nesouhlasím ani s přerozdělováním peněz pomocí strukturálních fondů jako takovým. Je
neuvěřitelné, jaké nesmysly jsou schopni na papír napsat poslanci Evropského parlamentu.
Parlament např. „vybízí Komisi, aby […] poskytla jasnou definici trvalého zeměpisného,
přírodního a demografického znevýhodnění, kterým trpí ostrovní oblasti“ (bod 1), „požaduje,
aby Komise zahájila důkladnou studii/analýzu týkající se nadměrných nákladů, které
ostrovům vznikají v souvislosti s dopravou osob a zboží, dodávkou energie a přístupem k
trhům“ (bod 4) a co je vůbec nejlepší: „vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vyhlášení
Evropského roku ostrovů a hor“ (bod 16). Voliči si o smysluplnosti těchto europoslaneckých
výzev jistě udělají obrázek sami.
Situace v Libyi
(RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B80178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)
Komplikovanou situaci v Libyi má z velké míry na svědomí zásah států EU proti režimu
Muammara Kaddáfího. Není na místě přijímat nicneříkající usnesení. Při hlasování jsem se
zdržel
Evropský integrační process Kosova
(B8-0167/2016)
Nesouhlasím s vnucováním politiky EU Kosovu, jako je úřad ombudsmana nebo agenda
LGBTI, ani s přípravou Kosova na možné členství v EU. Hlasoval jsem proti.
Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015
(B8-0166/2016)
EU se zmítá v problémech a není připravená na rozšíření. Nesouhlasím s tím, abychom
Srbsku vnucovali evropskou politiku a vměšovali se do jeho zahraničně-politických
záležitostí (vojenské cvičení s Ruskem) nebo abychom velebili pořádání pochodu hrdosti
gayů. Hlasoval jsem proti.
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Humanitární situace v Jemenu
(B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B80155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvami vůči Komisi a vysoké představitelce. Případné
embargo na zbraně má být věcí členských států.
Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských
státech
(RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B80256/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím za prvé s tím, aby EU určovala jednotlivým státům, jaký
mají mít systém registrace zvířat. Za druhé se domnívám, že tento návrh je nedomyšlený a
dává Komisi přílišné pravomoci dále rozhodovat o způsobu této registrace. Ačkoli není v
návrhu přímo zmíněno povinné čipování zvířat, mám obavu, že toto může být první krok k
jeho uskutečnění do budoucna.
Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem
(B8-0250/2016)
Hlasoval jsem pro. Podporuji volný trh s Austrálií a Novým Zélandem.
Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014
(A8-0012/2016 – Notis Marias)
Hlasoval jsem proti pozměňovacímu návrhu č. 12, který předložila skupina více než 40
poslanců, který navrhoval, aby ECB použila svoji pravomoc podle čl. 129(3) SFEU a její zisk
byl použit jako vlastní zdroj příjmů EU. ECB by měla být zrušena a členské státy by se měly
vrátit ke svým vlastním měnám.
Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem
(B8-0255/2016)
Hlasoval jsem proti této zprávě. Jsem pro volný obchod, ne pro omezování dovozu, jako
např. v § 47 a § 48, kde je Komise vyzývána, „aby jednala o provedení náročných norem a o
vysoké kvalitě v sanitární a fytosanitární oblasti a aby řešila veterinární problémy a
problémy v kontrole masa, ovoce a zeleniny.“ Studie ukazují, že přísná evropská pravidla
jsou pro dovozce příliš drahá a cena, kterou za to Evropané platí (vinou dražšího zboží)
neodpovídá riziku.
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Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální
hledisko v roční analýze růstu na rok 2016
(A8-0031/2016 – Sofia Ribeiro)
Hlasoval jsem proti této zprávě, zejména proti § 19: „Evropský parlament se domnívá, že
mzdový rozptyl zvyšuje nerovnost a škodí produktivitě a konkurenceschopnosti podniků;
vyzývá Komisi a členské státy, aby prováděly opatření ke zlepšení kvality pracovních míst s
cílem omezit segmentaci trhu práce v kombinaci s opatřeními ke zvýšení minimálních mezd
na odpovídající úroveň v souladu se zásadou subsidiarity a k posílení kolektivního
vyjednávání a postavení pracovníků v systémech stanovování mezd, s cílem snížit mzdový
rozptyl; je přesvědčen, že to vše by mělo být provedeno s cílem podpořit celkovou poptávku
a hospodářské oživení, snížit mzdové nerovnosti a bojovat proti chudobě pracujících.“ Nic z
toho není záležitost pro Evropský parlament nebo Evropskou komisi. Vládní zásahy mohou
situaci na volném trhu vždy jedině zhoršit.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass
(A8-0029/2016 – Tomáš Zdechovský)
Jsem zásadně proti tomuto přerozdělování peněz. Co toto přerozdělování činí ještě horším,
je fakt, že jde o důsledek běžné aktivity na volném trhu, kdy se některá odvětví musí
přesunout do zemí s efektivnější výrobou, a také to, že peníze směřují do Belgie – bohatého
členského s velmi štědrou sociální sítí.
Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko
(A8-0013/2016 – Marielle de Sarnez)
Hlasoval jsem pro rozšíření volného obchodu s Tuniskem.
Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další
integrace trhů práce
(A8-0224/2015 – Heinz K. Becker)
Hlasoval jsem proti. Nemohu podpořit legislativu, která zavádí povinný euroregistr
pracovních nabídek. Státní databáze nepomohou, nadstátní nepomohou o nic více.
Soukromé servery pomáhají nezaměstnaným a zaměstnavatelům lépe.
Dohoda ES-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech
(C8-0370/2015)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s principem, aby Republika San Marino převáděla daně z
úspor jiným státům. Taková dohoda má být případně věcí San Marina a státu, který se s ním
na převodu peněz chce dohodnout.
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Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a
zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě
(A8-0018/2016 – Viktor Uspaskich)
Normálně bych se při hlasování ohledně členského státu, který si přeje vykonat nějaký akt,
jako např. uzavřít smlouvu, zdržel, avšak v tomto případě si musí členský stát vyžádat
povolení od EU. Jsem proti principu, že si musí kterýkoliv členský stát vyžádat povolení k
čemukoliv. Hlasoval jsem proti.

Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU
(A8-0024/2016 – Mary Honeyball)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím, aby se bral při azylovém řízení zvláštní ohled na sexuální
menšiny. Povede to jen k tomu, že se budou uchazeči o azyl účelově hlásit k sexuálním
menšinám, aby měli lepší šanci na získání azylu.
Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu
(A8-0034/2016 – Angelika Mlinar)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby se vytvářely další komise a výbory, které by
dbaly na rovnost mužů a žen v Parlamentu. Je hloupost žádat absolutní rovnost počtů
najatých mužů a žen na práci v EP. Nesouhlasím, aby speciální komise pracovaly na tom,
aby v Parlamentu bylo více žen a aby byla absolutní rovnost pohlaví v přijímání do EP. Jsem
také proti tomu, aby „Komise zohledňovala zkušenosti osob LGBTIQ“ při analýzách dopadu
navrhované legislativy na genderovou rovnost. Jediné poctivé kritérium přijímání uchazečů
jsou jejich zkušenosti a znalosti, nikoliv pohlaví nebo sexuální orientace.
Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům
(A8-0026/2016 – Benedek Jávor)
Hlasoval jsem proti. Návrh vyzývá Komisi, aby vytvářela systém měření korupce v členských
státech. Nechme toto na Transparency International a podobných organizacích. EU ať hledá
metody, jak bránit korupci ve svých institucích. Nesouhlasím, aby EU, jak se uvádí v návrhu,
přijímala legislativu na ochranu udavačů.
Harmonizované indexy spotřebitelských cen
(A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
Hlasoval jsem proti. Harmonizovaný index spotřebitelských cen je z podstaty nepřesný,
protože každá země má jinou kulturu, jinou úroveň příjmů, a tudíž jinou strukturu výdajů
domácností. Harmonizované indexy tak vždy dávají pokřivený obraz vývoje cenové hladiny.
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Neustálé změny metodiky snižují srovnatelnost cenové hladiny v čase. Nové požadavky na
tvorbu zatíží národní statistické úřady i rozpočet EU.
Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů
(A8-0023/2016 – Knut Fleckenstein)
Hlasoval jsem proti. EU nemá speciálně regulovat přístavy. Řízení přístavů má být věcí
dohody provozovatele a uživatelů. Přístavy mají případně podléhat národním předpisům.
Česká republika má podle Versaillské smlouvy právo provozovat české území v Hamburku
jako svobodný přístav a tuto skutečnost návrh nezohledňuje.
Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
(A8-0006/2016 – Marc Tarabella)
Hlasoval jsem proti. Souhlasím sice, aby děti jedly zdravě, zároveň však odmítám přenášení
rodičovské zodpovědnosti na stát, kterému děti nepatří. Nesouhlasím s používáním peněz
daňových poplatníků na produkty, které mohou svým dětem koupit sami. Jde jen o
propagaci EU jinou formou, což je zdůrazněno ve zprávě. Státy, které se programu
nezúčastní, budou skrze evropský rozpočet doplácet na ty, které se do programu zapojí.
Zdraví zvířat
(A8-0041/2016 – Jasenko Selimovic)
Jsem autorem zamítacího návrhu, jinak by text prošel bez hlasování. Hlasoval jsem pro
zamítnutí. Odmítám zmocnění Komise k získání práva rozhodovat o identifikaci zvířat
namísto členských států. Taková pravidla nemohou vznikat bez řádné kontroly národních
parlamentů a občanů. Evropská unie není instituce, která má o těchto záležitostech za
národní parlamenty rozhodovat.

Dohoda o tabáku (dohoda PMI)
(B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016,
B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
Hlasoval jsem proti všem návrhům politických skupin ve věci dohody EU s firmou Philip
Morris, i když jsem v dílčích hlasováních o jednotlivých bodech podporoval výzvy, aby EU už
takovéto dohody neuzavírala. Nesouhlasil jsem ale s výzvami k tvorbě dalších směrnic EU o
tabáku. Proto, vzhledem k tomu, že dohoda EU s tabákovou firmou vyprší, hlasoval jsem v
konečném hlasování proti. Rozhodně nesouhlasím s korporativistickým principem, aby EU
takto ad hoc uzavírala dohody s korporacemi, přijímala od nich peníze a vzdávala se práva
vést s korporací soudní řízení. Instituce EU pro potírání korupce OLAF je ve střetu zájmů,
pokud inkasuje peníze od Philip Morris International.
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Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů
(A8-0039/2016 – Danuta Maria Hübner)
Hlasoval jsem proti. V návrhu jsou jen prázdná slova o tom, jak je zapotřebí při tvorbě
právních předpisů větší transparentnosti, uvážlivosti, demokratické legitimity atp. Je
nepravdivé tvrzení, že „Lisabonská smlouva svěřuje vnitrostátním parlamentům důležitou
roli.“ Lepší legislativu nepřinese nová metoda, tu by přinesla jen zdrženlivost při tvorbě
legislativy a respektování demokratické vůle v jednotlivých členských zemích, aby návrhy
EU nebyly naprosto odtržené od reality a zdravého rozumu běžných lidí.
Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III
(A8-0036/2016 – Jens Geier)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s kritikou daňové konkurence mezi členskými státy.
Naopak soudím, že členské státy mají mít právo uplatňovat různé sazby daně z příjmu
firem. Nesouhlasím s navyšováním rozpočtu EU, aby EU lépe čelila krizím. Naopak, peníze
mají maximálně zůstat v rukách občanů a členských států, které jsou schopny čelit krizím
jako té uprchlické efektivněji.
Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení
(A8-0020/2015 – Caterina Chinnici)
Zdržel jsem se. Chápu požadavek, aby bylo s osobami mladšími 18 let obviněnými z
trestných činů zacházeno „s péčí, citlivostí a byl zohledněn jejich věk, vyspělost a rozumové
schopnosti, a dále by měly vzít v úvahu komunikační problémy na straně dětí.“ Souhlasím
také s tím, že „trestní řízení týkající se dětí by měla probíhat tak, aby děti nebyly
zastrašovány a bylo k nim přistupováno citlivě.“ Na druhou stranu nechci, aby EU vnucovala
členským státům, jak zvláštně mají s nedospělými obviněnými zacházet.
Dohoda EU-Andorra o automatické výměně informací o finančních účtech
(A8-0047/2016 – Miguel Viegas)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s principem, aby si členské státy s Andorrou automaticky
vyměňovaly údaje o bankovních účtech daňových poplatníků. Nesouhlasím ani s principem,
aby Andorra musela odvádět daň z úroků z vkladů vládám vkladatelů. Automatickou
výměnu považuji za špehování občanů a odvádění daní za šikanu malého státu. Pokud
jednotlivé státy takovou dohodu chtějí, nesouhlasím, aby byla EU smluvní stranou.
Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
(A8-0038/2016 – Laura Ferrara)
Zdržel jsem se. Bez ohledu na podstatu nařízení z roku 2003 o bránění dovozu některých
léků do EU se jedná jen o kodifikaci, tedy o zjednodušení textu, který nijak nemění věcnou
podstatu platného nařízení.
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Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech
(A8-0037/2016 – Laura Ferrara)
Zdržel jsem se. Jde o návrh, který se týká směrnic požadujících snižování obsahu síry v
palivech. Nesouhlasím sice se samotným principem těchto směrnic, že EU určuje členským
státům parametry paliv, ale zdržel jsem se vzhledem k tomu, že v tomto hlasování šlo jen o
kodifikaci, která nemění faktický obsah směrnic, pouze je zjednodušuje.

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015
(A8-0033/2016 – Roberto Gualtieri)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s existencí bankovní unie v EU, chci naopak, aby euro
bylo dobrovolné. Návrh také potvrzuje chybnou regulaci, na jejímž základě jsou vládní a
evropské dluhopisy v bankovní regulaci hodnoceny jako aktiva s nulovým rizikem, což
usnadňuje vládám zadlužování a banky vystavuje morálnímu hazardu.
Zpráva o Černé Hoře za rok 2015
(B8-0309/2016 )
Hlasoval jsem proti. Jde o vměšování do vnitrostátních záležitostí, např. vynucování zákona
o menšinách. Evropský parlament vyzývá černohorské orgány, „aby podporovaly lepší
zastoupení etnických menšin v zaměstnáních ve veřejném sektoru“ a vyzývá je, „aby v
souladu s evropskými standardy a po konzultacích se všemi zúčastněnými stranami přijaly
nový zákon o menšinách.“
Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015
(B8-0310/2016 )
Hlasoval jsem proti. EU se vměšuje do vnitrostátních záležitostí Makedonie. Také tvrdí, že
Makedonie chce do EU a je to pro ni cesta k prosperitě. Ponouká Makedonii k závislosti na
dotacích – „domnívá se, že EU musí usnadnit postupy pro přidělování grantů a zvýšit
financování určené na výzkum a inovace“ – a směšně „vybízí makedonskou Agenturu pro
mládež a sport, aby uznala úlohu a podporu Národní rady mládeže a aby zřídila stálý
mechanismus spolupráce s tímto subjektem; vítá vytváření vnitrostátní strategie pro
mládež na období 2016–2025 a zdůrazňuje, že je nutné na její provádění vyčlenit náležité
prostředky.“ Evropské unii není nic do toho, jakou má makedonská Agentura pro mládež
spolupráci s Národní radou mládeže.
Situace v Eritreji
(B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016,
B8-0324/2016)
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Zdržel jsem se. Je mi líto případného porušování lidských práv v Eritreji, ale usnesení EP na
tom nic nezmění. Nemá být rolí Parlamentu usnášet se k nepravostem na celé zeměkouli.
Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech
(B8-0308/2016 )
Hlasoval jsem proti. Návrh je snůškou nápadů na regulace a dotace, např. vybízí členské
státy, „aby podporovaly širokopásmovou infrastrukturu pomocí stávajících programů, jako
je Nástroj pro propojení Evropy, Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a Fond
soudržnosti.“ Infrastrukturu pro rychlý internet dávno budují soukromé společnosti, zásahy
EU ani vlád nejsou na místě. Investice se nejlépe podporují zdravým konkurenčním
prostředím bez regulací a dotací.
Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko
(A8-0013/2016 – Marielle de Sarnez)
Zdržel jsem se. Návrh povoluje Tunisku dovézt ve dvou po sobě následujících letech do EU
bez cla 91 tisíc tun místo 56 tisíc tun olivového oleje. Je to malinké dílčí uvolnění obchodu.
Jsem zastáncem bezcelního obchodu, protože jsem přesvědčen, že když dovolíme
Tunisanům vyrábět věci doma a dovážet je do EU, najdou práci doma a nebudou se snažit
prchat do Evropy. Svobodný obchod je výhodný pro obě strany. Myslím, že je potřeba
celkově liberalizovat obchod s Tuniskem a je nedůstojné, aby Parlament jednal o takovéto
nicotné změně. Svým zdržením jsem umožnil, aby návrh prošel, i když bych si přál
zásadnější uvolnění obchodu s Tuniskem.

Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a
institucí
(A8-0027/2016 – Sylvie Goulard)
Hlasoval jsem proti. Zpráva ukazuje nepochopení toho, jak neblahý vliv měly mezinárodní
finanční instituce včetně Mezinárodního měnového fondu na ekonomiku členských států a
jak přispěly k nedávným měnovým krizím. Nesouhlasím ani s tím, že by si EU měla
usurpovat větší zastoupení v nadnárodních finančních organizacích na úkor členských
států.
Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
(A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, že by v programu Erasmus „měly být brány v úvahu
potřeby osob identifikujících se jako LGBTI“. Proboha jak?! Mají mít přednostní právo výběru
studia v cizině? Mají mít zvláštní ubytování? Speciální pomůcky? Fakt to nechápu a nechám
si to rád vysvětlit.
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Vyučování o EU ve škole
(A8-0021/2016 – Damian Drăghici)
Hlasoval jsem proti. Návrh vyzývá k rozšíření propagandy EU ve školách. „EU by měla být
viditelnější a lépe začleněná do výukových materiálů a mimoškolní zájmové činnosti“, žáci
by měli ve školách „rozvíjet svůj smysl pro sounáležitost a dovednosti evropského
občanství“, učitelé mají do výuky zahrnovat „unijní rozměr“, má se podporovat „evropský
přístup k výuce historie“, má se „posílit občanská výchova týkající se EU“ s cílem, aby žáci
„podporovali mezikulturní a mezináboženský dialog“.
Cesta k lepší regulaci jednotného trhu
(A8-0278/2015 – Anneleen Van Bossuyt)
Hlasoval jsem proti. Zpráva vyzývá Komisi, aby „lépe regulovala“. Zpráva vyzývá k vytvoření
komisí, které by měly zkoumat, jak lépe regulovat. Problémem je přeregulovanost a je
směšné, když poslanci, kteří denně hlasují pro nové a nové nesmyslné regulace současně
hlasují pro vytváření nových výborů ke zkoumání toho, jak omezit byrokratičnost.
Program pro účelnost a účinnost právních předpisů
(A8-0208/2015 – Sylvia-Yvonne Kaufmann)
Hlasoval jsem proti. Je to zbytečná zpráva, která nijak nepomůže tomu, abychom měli
účelnější právní předpisy. Naopak sama zpráva je příkladem zcela neúčelného kusu
legislativy. K tomu, abychom měli účelnější legislativu, nepomůžou takovéto zprávy, ale
rozumnější hlasování poslanců o jednotlivých regulačních návrzích Komise.
Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013
(A8-0301/2015 – Sajjad Karim)
Hlasoval jsem proti. Zpráva je zastaralá (zabývá se stavem roku 2012 a 2013. Mezitím
Slovensko a Maďarsko podaly na EU žalobu, pokud jde o nepřiměřené a v rozporu se
subsidiaritou přijaté rozhodnutí o přerozdělení migrantů a to tato zpráva nijak nebere v
potaz.
Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci
(A8-0066/2016 – Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
Hlasoval jsem proti. Zpráva říká, že přemísťování migrantů je „praktickým příkladem
solidarity v rámci Unie“, že návrh relokačních opatření je „krokem správným směrem“, že
Unie potřebuje „závazný a povinný legislativní přístup k přesídlování“ a že „je třeba zavést
stálý program přesídlování na úrovni Unie s povinnou účastí členských států, který by
umožňoval přesídlení významného počtu uprchlíků“. Odmítám povinné kvóty na
přemisťování migrantů a evropskou migrační politiku považuji za obří a fatální selhání.
Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty
(A8-0288/2015 – Michel Dantin)
Hlasoval jsem proti. Návrh reguluje šlechtění a plemenitbu užitkových zvířat a obchod s
nimi. Plemena skotu a jiných zvířat se liší stát od státu a není důvod harmonizovat postupy
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jejich šlechtění. Komisi návrh svěřuje zbytečně velké pravomoci např. pokud jde o uznávání
jednotlivých chovů a plemenářských spolků.
Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem
(A8-0070/2016 - Claude Moraes)
Hlasoval jsem proti. Europol je úřad, který nepomáhá bezpečnosti, znamená plýtvání penězi
daňových poplatníků. Dohoda s Brazílií se netýká výměny osobních dat, ale všelijakých
školení a výměny analýz, které bezpečnosti v Evropě ani v Brazílii nepomohou. Když budou
členské státy chtít, samy si můžou dohodnout s Brazílií výměnu policejních informací.
Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty
(A8-0063/2016 – Peter Simon)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s návrhem, aby EU začala opět diktovat členským státům
minimální sazbu pro DPH a už vůbec nesouhlasím s tím, aby tento návrh platil retroaktivně
od ledna 2016. Nesouhlasím ani s návrhem Komise, aby minimální sazba platila do konce
roku 2017, ani s
pozměňovacím návrhem, aby platila do konce roku 2018. Komise regulaci sazeb DPH
navrhuje v rozporem s její předchozí odpovědí na moji interpelaci ohledně regulace DPH.
Pokud návrh projde, nebude moci Česká republika např. zavést jednotnou sazbu DPH ve
výši 14 procent.
Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb
(A8-0072/2016 – Dieter-Lebrecht Koch)
Zdržel jsem se. Dohoda EU a Macaa jen shrnuje dohody jednotlivých členských států s
Macaem týkající se bezpečnosti a zdaňování letecké dopravy. Podotýkám ale, že
nesouhlasím s principem, aby nově tyto dohody za jednotlivé členské státy sjednávala EU.
Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s
Dánskem a Grónskem
(A8-0067/2016 – Marco Affronte)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s principem, aby EU platila v letech 2016–2020 ročně
17,8 milionu eur Grónsku za právo lovit ryby v jeho vodách. Nesouhlasím obecně s
principem, podle kterého si EU kupuje vlády chudých zemí na úkor ekonomického rozvoje
těchto zemí.
Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT
(A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
Zdržel jsem se. Jde o kodifikaci předchozích nařízení EU, takže hlasování nemění samotnou
podstatu legislativy EU. Současně ale zdůrazňuji, že nesouhlasím s nařízením 1528/2007,
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kterého se změna týká, a sice s podstatou, že EU tlačí chudé země Afriky, Tichomoří a
Karibiku výměnou za volný obchod do dotačních programů evropského střihu.

Situace v Polsku
(B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
Hlasoval jsem proti. Návrh považuji za nemístné vměšování do vnitřních záležitostí
svrchovaného státu. Podle návrhu je v Polsku ohrožena demokracie, lidská práva a právní
stát, s čímž nesouhlasím. Je absurdní, že postup zahájený Komisí proti Polsku může vést
až k odebrání hlasovacích práv Polska v Radě. EU nemá co školit Polsko v demokracii!
EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět
(A8-0069/2016 – Sandra Kalniete)
Hlasoval jsem proti. Zpráva podporuje vytváření evropské vojenské struktury. Podporuji
princip jednomyslného rozhodování o vojenských akcích tak, jak je obsažen ve smlouvě
NATO a pro bilaterární vojenskou spolupráci. Nepodporuji tedy žádné kroky k vytváření
společného rozhodování o vojenských akcích. Společné rozhodování o migraci a azylu nám
budiž varováním.
Námitka podle článku 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát
(B8-0439/2016 )
Hlasoval jsem proti. Svým hlasem proti námitce vznesené Výborem pro životní prostředí
jsem de facto podpořil rozhodnutí Evropské komise prodloužit povolení pro používání
chemické látky glyfosátu. Chemická látka glyfosát je používaná běžně v zahrádkářství a
zemědělství na ochranu před škůdci. Látka nemá prokazatelný nezpochybnitelný negativní
vliv na lidské zdraví a jsem pro to, aby se dál mohla používat a její vliv na zdraví lidí mohl být
dále zkoumán.
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v
rámci Unie
(A8-0130/2016 – José Manuel Fernandes)
Zdržel jsem se. Návrh navrhuje zvýšit počet zaměstnanců útvaru Europolu pro boj s
terorismem a schvaluje vyčlenění 300 milionů eur na humanitární pomoc v souvislosti s
migrační krizí. Domnívám se, že je na místě např. pomoci Řecku s financováním
uprchlických táborů na úkor jiných výdajů EU. Jsem ale skeptický ke schopnosti EU řešit
humanitární problémy spojené s migrací a řešení primárně leží na členských státech a
faktem je, že členské státy a jejich občané, včetně České republiky na dobrovolné bázi
pomáhají státům na jihovýchodě Evropy s ochranou hranic a řešením humanitární krize.
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Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise
(A8-0078/2016 – Andrey Novakov)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s vynaložením částky 380 tisíc eur na „technickou
pomoc“, což jsou v podstatě byrokratické výdaje „k financování přípravy, monitorování,
shromažďování údajů a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické
podpory, informačních a komunikačních činností a také auditu, kontroly a hodnotících
činností nezbytných k provádění nařízení o EFG“. Obecně jsem proti existenci Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Kdyby peníze, které fond rozděluje, zůstaly v kapsách
lidí, bylo by to pro ekonomiku lepší. Tento fond je podle mě v rozporu se zásadou
subsidiarity a znamená vměšování do sociální politiky jednotlivých zemí.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
(A8-0077/2016 – Victor Negrescu)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s vynaložením částky 1,7 milionu eur na dotování
krachující firmy a jejích zaměstnanců ve Švédsku. Obecně jsem proti existenci Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Kdyby peníze, které fond rozděluje, zůstaly v kapsách
lidí, bylo by to pro ekonomiku lepší. Tento fond je podle mě v rozporu se zásadou
subsidiarity a znamená vměšování do sociální politiky jednotlivých zemí.

Zpráva o naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost
(2015/2223(INI))
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Zpravodaj: Tamás Meszerics
Hlasoval jsem proti. Zpráva požaduje řadu socialistických nesmyslů – „vybízí Komisi a
členské státy, aby uspořádaly summit věnovaný omezování chudoby“, „vyzývá členské
státy, aby poskytly každému dostupnou odpovídající podporu, včetně minimálního příjmu“,
vyzývá po „začleňování žen v odvětvích, kde jsou nedostatečně zastoupeny, jako je
...strojírenství“, vyzývá členské státy k regulaci nájemného, „vyzývá členské státy a EU, aby
poskytovaly mikroúvěry či bezúročné či nízkoúročené půjčky, například prostřednictvím
Evropské investiční banky (EIB), domácnostem s nízkým příjmem“. To chce Evropský
parlament chudé ještě více zadlužit? Pro odstranění chudoby by EU měla udělat něco zcela
jiného: 1) Zrušit povinné daně z elektřiny, plynu a uhlí, které domácnostem zdražují energie,
2) zrušit povinné kvóty na solární elektřinu, které zdražují domácnostem účty o desítky tisíc
korun.
Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I
Zpravodaj: Timothy Kirkhope
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Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby byla data leteckých cestujících jako adresa a
číslo účtu, automaticky předávána úřadům a Evropské unii. Omezuje se tím právo na
soukromí a data v rukou úřadů mohou být zneužita. Všelijaké úniky dat z databází v
poslední době by měly být varováním. Prevence kriminality je jen záminka. Zločinec může
klidně jet autem, vlakem nebo pěšky, a tam úřady jeho data nezaznamenají. Pokud mají
úřady podezření, mohou si data o cestujících vyžádat už dnes.

Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku
(A8-0048/2016 – Terry Reintke)
Jsem proti zprávě. Občané si mají být vždy rovni před zákonem. Rovnost ovšem není stav,
kdy jedna skupina občanů je upřednostňována na zakládě preferencí politiků. Jsem tedy
proti jakémukoli genderovému zpolitizování rovnosti lidí.
Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU
(A8-0053/2016 – Kostadinka Kuneva)
Jsem pro důstojné postavení pracovnic a pečovatelek, nicméně tato oblast má v každém
státu svá specifika a není úkolem EU státům nařizovat předpisy v ní. Hlasoval jsem proti.
Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015
(A8-0141/2016 – Laura Ferrara)
Hlasoval jsem pro, jelikož zpráva vyzývá k větší transparentnosti v EU. Zejména upozorňuje
na fakt, že instituce EU zůstávají vůči občanu uzavřené a cesta k informacím je velmi
složitá. Souhlasím také se zveřejňováním a zprůhledněním vnitřních procesů v institucích.
Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva
(B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016,
B8-0493/2016)
Odsuzuji zneužívání zdravotních zařízení ve válečných konfliktech. Nicméně jsem se zdržel,
jelikož není úkolem Parlamentu, aby neustále vydával rezoluce, které na věci nic nezmění.
Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014
(A8-0050/2016 – Georgi Pirinski)
Rozhodně nesouhlasím s rozpočtem EIB a jejím celkovým smyslem. Ekonomiku nelze
stavět na tom, že jedněm budou peníze odčerpány a druhým přerozděleny. Pracovní místa,
která na jedné straně budou zachována, se na druhé straně ztratí. Nesouhlasím se zprávou,
že tento systém znamená tvorbu pracovních míst.
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Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR
(A8-0089/2016 – Marian-Jean Marinescu)
Jsem si vědom, že řízení letecké provozu vyžaduje mezinárodní spolupráci, ovšem nejsem
příznivcem toho, aby tyto úřady zřizovala EU.
Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík
(A8-0083/2016 – Marian-Jean Marinescu)
Hlasoval jsem proti. Jsem pro, aby se rozvíjely technologie v energetickém odvětví.
Nicméně toho nedosáhneme přerozdělováním daní odčerpaných od firem, které výzkum
vedou. Nesouhlasím tedy s utrácením stovek milionů EUR, které mohly být firmám
ponechány, aby měly peníze na výzkum.
Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC
(A8-0113/2016 – Marian-Jean Marinescu)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s podnikem ENIAC a jeho zadáním. Výzkum
nanotechnologií provádějí nejlépe firmy na trhu bez zbytečných překážek. Není úkolem EU,
aby odčerpávala daně a pokoušela se za ně financovat práci firem.
Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL
(A8-0119/2016 – Marian-Jean Marinescu)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s podnikem ECSEL a jeho zadáním. Výzkum elektroniky a
chytrých technologií provádějí nejlépe firmy na trhu bez zbytečných překážek. Není úkolem
EU, aby odčerpávala daně a pokoušela se za ně financovat práci firem.
Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky
(A8-0094/2016 – Marian-Jean Marinescu)
Hlasoval jsem proti. Považuji tento projekt za velmi pochybný, zejména vzhledem k jeho
vysokým nákladům v řádech stovek milionů a miliard EUR. Boj proti CO2 se stal záminkou,
jak zvyšovat daně, a tento projekt je toho příkladem. Firmy samy jsou motivovány hledat co
nejšetrnější technologie, které jim ušetří palivo a náklady.
Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS
(A8-0092/2016 – Marian-Jean Marinescu)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s plýtváním peněz daňových poplatníků na tento projekt.
Doprava či IKT jsou záležitostí firem, které jsou schopny dohodnout se samy, a tento úřad
pouze odčerpává prostředky podnikatelům.
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Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
(A8-0112/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby Evropská unie vytvářela globální navigační
systémy.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších
hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
(A8-0115/2016 – Derek Vaugh
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s rozpočtem pro organizaci, která se ve výkonu svých
povinností – při ochraně hranic EU – ukázala naprosto nefunkční.
Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
(A8-0108/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s nárůstem rozpočtu této agentury. Nepotřebujeme
agenturu pro základní práva, která jsou záležitostí právních systémů jednotlivých států.
Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol)
(A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Jsem proti vzniku evropského policejního úřadu. Dobrým příkladem
mezinárodní spolupráce národních států je Interpol.
Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
(A8-0099/2016 – Derek Vaughan)
Jsem proti tomu, aby se úřad Eurojust snažil suplovat národní právo členských států.
Hlasoval jsem proti.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(EU-OSHA)
(A8-0134/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Ochrana a zdraví při práci spadá pod národní legislativu členských
států. Nesouhlasím tedy, aby za peníze zaměstnanců a dalších daňových poplatníků
fungoval paralelně tento úřad.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA)
(A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
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Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s fungováním tohoto úřadu. Zejména v současné době se
ukazuje, že schengenský prostor selhal a stejně tak i výměna informací o azylu a volném
cestování.
Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
(A8-0116/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s hodnocením významu této agentury a s jejím zapojením
do oblasti migrace.
Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
(A8-0096/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s navyšováním rozpočtu pro tento úřad.
Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
(A8-0098/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím, aby agentura EU řešila kybernetickou bezpečnost. Ta má
být záležitostí policie a Interpolu.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
(A8-0102/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nepovažuji činnost této agentury za dobré využití peněz daňových
poplatníků. EU by neměla řešit pravidla plavby.
Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
(EMCDDA)
(A8-0105/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s existencí střediska pro drogy. Je to nákladné vytváření
nicneříkajících a neověřitelných statistik na náklady daňových poplatníků.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
(A8-0114/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s navyšováním rozpočtu této agentury.
Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
(A8-0117/2016 – Derek Vaughan)
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Hlasoval jsem proti. Činnost tohoto úřadu považuji za nesmyslnou. Inovace se nedají nařídit
nebo „podporovat“. Lze pouze uvolnit podnikatelské prostředí, aby inovace mohly na trhu
vznikat.
Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění (EIOPA)
(A8-0091/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s pochvalou za utrácení peněz a s navyšováním rozpočtu
této instituce.
Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
(A8-0085/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s existencí institutu pro „rovnost“. Občané si musí být
rovni před zákonem, nikoliv však být účelově zvýhodňováni či znevýhodňováni na základě
preferencí politiků.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
(A8-0104/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby EU zasahovala do vnitrostátních politik
rybolovu.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
(A8-0100/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s existencí této agentury. Životní prostředí by mělo být
chráněno, ovšem na základě domluv mezi státy, nikoli prostřednictvím úřadu za 52 milionů
EUR.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
(A8-0118/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nedomnívám se, že rozpočet 114 milionů EUR je efektivní náklad za
poskytované činnosti této agentury.
Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
(A8-0103/2016 – Derek Vaughan)
Zdržel jsem se. Považuji kontrolu nemocí za důležitou věc, nicméně se domnívám, že tuto
úlohu již zastává například Světová zdravotnická organizace, která působí celosvětově.

49

Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
(A8-0090/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s hodnocením, že EBA má význačný vliv na zajištění
stability finančních trhů v EU.
Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
(A8-0133/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Zásadně nesouhlasím, aby otázky azylu jakkoli řešila EU. Je to
porušení suverenity národních států.
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
(A8-0095/2016 – Derek Vaughan)
Zdržel jsem se. Souhlasím, že bezpečnost mezinárodního leteckého provozu vyžaduje
společná pravidla, nicméně rozpočet této agentury se zvyšuje a agentura zatím neukazuje
reálný přínos.
Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL)
(A8-0088/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Bezpečnost a policie jsou záležitosti, které mají spadat výhradně pod
národní státy. Policejní spolupráce mezi státy zde historicky byla a jejím příkladem je
Interpol.
Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
(A8-0082/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Odborné vzdělávání je záležitostí národních států, nikoliv EU.
Nesouhlasím se zprávou, že úřad pomáhá snižovat nezaměstnanost.
Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
(A8-0084/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti, nesouhlasím s navyšováním rozpočtu pro tuto instituci.
Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací (BEREC)
(A8-0093/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Jsem proti existenci úřadu pro sdružení regulačních orgánů.
Nesouhlasím s takovým úřadem ani na státní úrovni.
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Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
(ACER)
(A8-0087/2016 – Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Nedomnívám se, že tato agentura má nějaký pozitivní vliv na ceny
energií. Nejlepším nástrojem, jak chránit spotřebitele, je konkurence.
Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
(A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
Hlasoval jsem proti. Ve zprávě souhlasím pouze s tím, že mnoho agentur není schopno
doložit svou účinnost a účelnost svých činností. Celkově jsem však proti.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
(A8-0109/2016 – Monica Macovei)
Evropského inspektora ochrany údajů vnímám jako schizofrenii EU, která jinak soukromí
občanů vůbec nerespektuje. Ať již jde o finanční transakce, bankovní účty, sledování
internetu nebo evidenci leteckých pasažérů. Hlasoval jsem proti.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
(A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s navýšením rozpočtu pro Evropskou službu pro vnější
činnost. Jde o plýtvání penězi občanů.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
(A8-0132/2016 – Monica Macovei)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s rozpočtem pro Výbor regionů. Výbor by nebyl třeba,
kdyby EU nevytvářela předpisy, které jsou postaveny nad národní právní systémy.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
(A8-0111/2016 – Anders Primdahl Vistisen)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s penězi pro orgán, který s EU jedná o sociálních
systémech. Toto by vždy mělo být doménou národních států, a nikoliv jednotného
vnucování všem prostřednictvím Komise. Nesouhlasím také s částí návrhu, která říká, že
EHSV se má více propagovat v sociálních médiích.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr
(A8-0107/2016 – Ryszard Czarnecki)
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Zdržel jsem se, jelikož Účetní dvůr je schopen poukazovat na netransparentnost a
nedostatky v rozpočtu. Považuji Účetní dvůr za instituci, která nemá respekt ani u EU
samotné, o čemž svědčí mnohanásobné neschválení rozpočtu, zejména rozdělování dotací.
Ze strany EU k žádné reflexi nedochází.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
(A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
Hlasoval jsem proti. Evropský soudní dvůr považuji za symbol odebrání suverenity
členským státům. EU nemá mít právní systém nadřazený a vymáhaný mimo suverénní
státy.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(A8-0135/2016 - Markus Pieper)
Hlasoval jsem proti. Evropský parlament patří k rozhazovačným institucím EU. Pokusil jsem
se zmírnit plýtvání prostředky alespoň hlasováním pro zrušení ceny Lux, zmražení
poslaneckých náhrad nebo zrušením příspěvku pro evropské strany a instituty. Celkově
jsem byl proti zprávě.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
(A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
Hlasoval jsem proti. Veškeré investiční fondy žijí jen z peněz daňových poplatníků, což
ostatně zmiňuje i tato zpráva. Lépe, než vzít lidem jejich peníze a dále je přerozdělovat, je
nechat lidem tyto daně a nechat na jejich uvážení, jak se svými vlastními penězi naloží.
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
(A8-0140/2016 – Martina Dlabajová)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tímto plýtvavým rozpočtem, kdy jsou velké prostředky
daňových poplatníků rozhazovány bez rozmyslu a na spousty zbytečných projektů a úřadů.
Hlasoval jsem pouze pro dílčí věci, jako kritiku Komise za neposkytování informací nebo
žádost úřadu OLAF o větší transparentnost.
Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách
(A8-0131/2015 – Cora van Nieuwenhuizen)
Hlasoval jsem proti této zprávě, jelikož se nedomnívám, že nové regulace přinesou zlepšení
stavu. Nadto nejsem zastánce politické myšlenky, že všechny manipulace, např. s
referenčnímí hodnotami, lze vyřešit státními zásahy. Pokud například některé banky
manipulovaly s těmito údaji a klamaly spotřebitele, došlo k porušení zákonů již podle
současného práva.
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Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému
parlamentu
(B8-0487/2016)
Hlasoval jsem pro. Tento návrh považuji za posun v oblasti práv dětí a rodičů. Zejména co
se týká informování o odebrání dětí v cizím státě, setkávání dětí a rodičů nebo rozdělování
sourozenců. Ačkoliv usnesení obsahuje některé body, se kterými nesouhlasím, např. aby
školení sociálních pracovníků zajišťovala či spoluzajišťovala Evropská komise, celkově se s
myšlenkou větší ochrany dětí a rodičů ztotožňuji.
Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity
(A8-0152/2016 – Gilles Lebreton)
Hlasoval jsem pro zbavení imunity. Jelikož nejde o záležitost související s výkonem pozice
europoslance, ponechávám ji k projednání polským orgánům.
Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska)
(A8-0129/2016 - Francisco Assis)
Jsem pro to, aby si mezinárodní smlouvy uzavíraly státy mezi sebou. Nicméně jsem nechtěl
bránit této dohodě a zdržel jsem se.

Politika soudržnosti v horských regionech EU
(A8-0074/2016 – Iliana Iotova)
Hlasoval jsem proti. Je to jen další sociální inženýrství, které má směrovat dotace pro
mladé horské zemědělce. Podle zprávy má " tvorba nových pracovních příležitostí v
ekologickém hospodářství patřit mezi investiční priority ESI fondů", tyto fondy mají
"podporovat odbornou přípravu v oblastech, jako je horské zemědělství a technologie
energie z obnovitelných zdrojů". Místo vytváření těchto fondů by EU udělala lépe, kdyby
peníze nechala v kapsách občanů, kteří by si pak raději kupovali produkty ekologického
zemědělství. A farmáři by jistě zvládli své produkty pěstovat i bez školení od EU.
Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých
zahraničních investic
(A8-0227/2015 – Sven Giegold)
Hlasoval jsem proti. Tato zpráva má vést ke zvýšení transparentnosti a zlepšení statistiky
ekonomických ukazatelů v EU, ale celkově považuji tyto statistiky za nadbytečné. Platební
bilanci lze zjišťovat jednodušeji pomocí existujících výkazů bank a není potřeba provádět
drahé výběrové dotazování, které obtěžuje firmy.
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Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020
(A8-0032/2016 – Ruža Tomašić)
Hlasoval jsem proti. Je to zbytečná zpráva plná otřepaných frází a výzev k aktivistické
dotační a daňové politice. Podle zprávy „nezaměstnanost mladých lidí je nejtíživějším
problémem členských států společně s nedostatečným financováním malých a středních
podniků“. Zpráva „zdůrazňuje, že strategie místního a územního rozvoje musí tyto problémy
řešit jako jednu ze svých priorit; vyzývá místní a regionální orgány, aby v zájmu podpory
zaměstnanosti a meziregionální mobility mladých lidí zavedly daňové a další pobídky a aby
v partnerství s institucemi odborné přípravy stavěly do popředí odbornou přípravu“ EU podle
mě nemá mluvit do hospodářské politiky jednotlivých zemí. Než zavádět speciální pobídky a
programy pro malé a střední podniky, je podle mě lepší mít obecně nízké daně a omezenou
byrokracii.
Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
s Koreou
(A8-0065/2016 – Gianluca Buonanno)
Dohoda předpokládá spolupráci v oblasti obchodu, standardizace, výzkumu a radiového
spektra, ale nezahrnuje citlivé komponenty evropského navigačního systému Galileo.
Takovou dohodu považuji za neškodnou, ale nesouhlasím s celkovým přístupem, s jakým
EU buduje vlastní navigační systém. Proto jsem se zdržel.
Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční
příspěvek
(A8-0147/2016 – Gabriel Mato)
Hlasoval jsem proti. Evropská unie má zaplatit Mauretánii 55 milionů eur a ročně dalších
16,5 milionu eur za omezení rybářských práv pro lov korýšů v mauretánských vodách.
Nesouhlasím s těmito neokoloniálními dohodami, které za obnos pro diktátorské vlády
berou rybářská práva obyčejným lidem v chudých zemích.
Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
(A8-0142/2016 – Jarosław Wałęsa)
Hlasoval jsem proti. Evropská unie má podle dohody zaplatit Libérii 600 tisíc eur ročně za
výlov 6,5 tisíce tun ryb v 34 lodích. Nesouhlasím s těmito neokoloniálními dohodami, které
za obnos pro diktátorské vlády berou rybářská práva obyčejným lidem v chudých zemích.
Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
(A8-0256/2015 – Heidi Hautala)
Zdržel jsem se. Návrh jen dává do přehlednějšího dokumentu už platná pravidla, která navíc
vycházejí z dohod v rámci mezinárodní Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).
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Souhlasím i s principem, že je ospravedlnitelné uvalit kompenzační clo na dumpingové
exporty.
Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
(A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
Hlasoval jsem pro. Návrh jen dává do přehlednějšího dokumentu už platná pravidla, která
navíc vycházejí z dohod v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Souhlasím i s
principem, že je ospravedlnitelné uvalit kompenzační clo na komodity, které jsou v cizině
zvýhodněny dotací.

Urychlení provádění politiky soudržnosti
(B8-0562/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s evropskou dotační politikou, nesouhlasím s
navrhovaným navýšením administrativní kapacity k vyřizování dotací, nesouhlasím se
zapojením Evropské investiční banky do této politiky EU, nesouhlasím ani s navýšením
propagace EU formou informování veřejnosti o "fondech soudržnosti".
Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže,
dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a
činnosti au-pair
(A8-0166/2016 – Cecilia Wikström)
Hlasoval jsem pro zamítací návrh. Jsem pro pružné cestování za účelem stáží, studia,
výzkumu apod., ale jsem proti omezování práv členský států. Omezení práva členských
států nepovolit vstup občanovi třetího státu považuji za zásah do imigrační politiky České
republiky.
Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
(A8-0164/2016 – Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
Hlasoval jsem pro vlastní návrh na zamítnutí nařízení o vzniku nového Europolu. Jako
poslanci jsme neměli možnost podávat pozměňovací návrhy a kdybych návrh na zamítnutí
nepodal, stalo by se nařízení platným bez hlasování. Z původního návrhu komise, v němž
mělo jít o sloučení Europolu s policejní akademií CEPOL, se stalo něco zcela jiného. Ruší se
původní mezivládní servisní organizace národních policejních sborů a vzniká pod stejným
názvem Europol jako policejní agentura podřízená Evropské unii. Ta bude sbírat obrovské
množství údajů, čísla kont, adresy, jména a další údaje, nejen od národních policií, ale i data
klientů přímo od soukromých subjektů, např. leteckých společností. Na základě rozhodnutí
Komise je bude Europol moci předávat třetím státům a mezinárodním organizacím. Data
bude moci dokonce předávat soukromým firmám. Z Europolu se stane nebezpečný Velký
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bratr, který na nás bude vědět vše. Chabou zástěrkou je dohled tzv. Evropského inspektora
ochrany údajů. Správní rada, kde budou zástupci členských států, má jen omezené kontrolní
pravomoci a jediné, co je podle navrhovatelů důležité, že tam má být vyrovnaný počet mužů
a žen. Nejde o boj s terorismem, kterým se teď všichni zaštiťují. Na boj se zločinem máme
policie a Interpol. Jde o zřízení nebezpečného Velkého bratra a bojím se zneužití i úniků tak
obřího množství dat.
Výjimky pro obchodníky s komoditami
(A8-0064/2016 – Sander Loones)
Hlasoval jsem pro. Považuji za prospěšné oddálení regulace obchodníků s komoditami,
pokud jde o rezervní kapitál a kapitálovou přiměřenost.

Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu
(A8-0144/2016 – Catherine Bearder)
Zdržel jsem se. Zpráva obsahuje jen prázdné fráze o boji proti obchodování s lidmi.
Obchodování s lidmi je politováníhodné a policie ho má přísně stíhat. Tato zpráva tomu ale
nikterak nepřispěje. Naopak, evropská politika, jako Schengen nebo bezvízový styk pro
Turecko objem obchodování s lidmi a dětmi jen dál usnadní. Nesouhlasím s tím, aby státy
specielně dbaly na potřeby „transgender osob“ při odhalování obchodů s lidmi. Stát má
přistupovat ke všem dospělým lidem stejně, zvláštní zacházení si zaslouží děti. Různé
skupiny dospělých lidí jsou zranitelné, není třeba zvláštní přístup ausgerechnet k
„transgender osobám“.
Rámcová dohoda o rodičovské dovolené
(A8-0076/2016 – Maria Arena)
Hlasoval jsem proti. Bez ohledu na to, jaká je nejlepší délka a výše mateřské nebo otcovské
dovolené, je zpráva nepřijatelným vměšováním do sociální politiky členských států.
Nesouhlasím ani s voláním po kompenzacích pro „rodiče stejného pohlaví, aby mohli
dosáhnout rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem“. Respektujme, že dítě má otce a
matku, ale mluvit o „rodičích stejného pohlaví“ je hraní si na Boha. Rodiče mohou být jen
muž a žena.
Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin
(B8-0545/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím se zpřísněním povinného uvádění informací na
potravinách, jako je např. povinnost uvádět vždy zemi původu mléka a výrobků mléko
obsahujících. Pokud takovou informaci spotřebitelé chtějí, je to příležitost pro firmy to
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uvádět dobrovolně. Rozsah povinných údajů už je dnes tak velký, že je to pro spotřebitele
spíš matoucí a kontraproduktivní.
Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje
(B8-0583/2016, B8-0587/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby EU vyzývala členské státy, aby vyčleňovaly 9,7
% HDP na mezinárodní pomoc. Chudým zemím pomůžeme lépe tím, že s nimi uvolníme
mezinárodní obchod. státní rozvojová pomoc nefunguje a pokřivuje trh v chudých zemích.
Statut tržního hospodářství přiznaný Číně
(B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B80609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
Hlasoval jsem proti. Za návrhy ohledně tzv. tržního statutu pro Čínu vidím protekcionismus.
EU má v rámci mezinárodních dohod dostatečné nástroje, jak bránit antidumpingovým
nebo kompenzačním clem dovozu dotovaných výrobků či oceli z Číny, pokud se takové
dotování prokáže. Nemůžeme ale vyčítat Číně, že pomáhá firmám státními úvěry a umělým
oslabováním kurzu, když v Evropě děláme to samé. Omezení dovozu může vyvolat obchodní
válku, Čína také může omezit dovoz z Evropy a doplatíme na to všichni.
Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě
(B8-0581/2016 )
Hlasoval jsem proti zpřísnění označování ryb. Povinné informace už jsou nyní rozsáhlé,
dodatečné informace ponechme na dobrovolnosti. Když budou zákazníci dodatečné
informace vyžadovat, je to příležitost pro firmy je zákazníkům poskytovat.
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní
(A8-0157/2016 – Dariusz Rosati)
Hlasoval jsem proti. Návrh výboru neznamená velkou změnu oproti návrhu Komise.
Hlasoval jsem proti, protože nesouhlasím s rozsahem výměny účetních údajů firem mezi
členskými státy a Komisí.

Strategie pro jednotný trh
(A8-0171/2016 – Lara Comi)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím se zřízením Evropské inovační rady, podle mě jde jen o
další byrokratickou instituci. Nepodporuji ani „záměr Komise využívat finanční prostředky z
programu COSME k financování informačních kampaní zacílených na inovativní mladé malé
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a střední podniky“, ani k dotování firem z dalších programů. Nesouhlasím s vytvářením „sítě
zmocněnců pro malé a střední podniky“. Zkrátka jsem pro volný trh, nikoliv pro jednotně
přeregulovaný a dotovaný trh.
Necelní překážky na jednotném trhu
(A8-0160/2016 – Daniel Dalton)
Hlasoval jsem proti návrhu. Souhlasím např. s prvním bodem, pro který jsem separátně
hlasoval, že „volný pohyb zboží a služeb je nadále omezován necelními překážkami, jako
jsou neopodstatněné vnitrostátní technické předpisy a regulační i neregulační požadavky
kladené na produkty, poskytovatele služeb a podmínky poskytování služeb nebo
byrokracie“. Nemohl jsem ale souhlasit s návrhem jako celkem vzhledem k návrhům
volajícím po další regulaci bankovnictví, digitálního trhu nebo zřizování maloobchodních
prodejen.
Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů
(A8-0153/2016 – Maria Arena)
Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, který je typickým příkladem sociálního inženýrství
Evropské unie. Nesouhlasím s tím, aby EU vytvářela definici práce stejné hodnoty (bod 20)
nebo energetické chudoby (bod 53). Nesouhlasím s tím, aby EU určovala parametry
mateřské dovolené a pletla se tak do kompetencí členských států. Nesouhlasím s nápady
na celoevropskou regulaci minimálního příjmu a zejména nesouhlasím s popíráním základů
právního státu v bodě 18 „přenesení důkazního břemene při stížnostech na genderovou
diskriminaci na pracovišti“.
Realizace nové politiky pro spotřebitele energie
(A8-0161/2016 – Theresa Griffin)
Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, protože nesouhlasím s tím, aby Evropská unie přijímala
další legislativu a další regulace v energetickém odvětví. Nesouhlasím s myšlenkou, že by
měly být zaváděny „sociální sazby“ elektřiny pro chudé. Naopak si myslím, že je to právě
politika EU, která formou příplatků na „obnovitelné zdroje“, formou daně z elektřiny a plynu a
vysokou DPH činí zejména pro chudé energii nedostupnou.
Transatlantické datové toky
(B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B80642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
Zdržel jsem se. Nesouhlasím s principem posílání dat občanů mezi EU a vládou USA. Toto
usnesení je nicneříkající, ale neškodné volání po větší ochraně osobních dat při jejich
výměně mezi vládami.
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Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska
(A8-0170/2016 – Ska Keller)
Hlasoval jsem pro. Od začátku nesouhlasím s perverzním nápadem na přerozdělování lidí a
v minulosti jsem předkládal jménem skupiny EFDD pozměňovací návrh, aby se členské
státy tohoto přerozdělování nemusely účastnit, pokud nechtějí. Proto jsem v tomto případě
hlasoval pro to, aby Švédsko nemuselo přerozdělenou kvótu alespoň dočasně přijmout.
Tento návrh není nijak na úkor České republiky.

Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských
podniků
(A8-0163/2016 – Jan Huitema)
Hlasoval jsem proti. Souhlasím s tím, že je dobré používat různé přínosné inovace v
zemědělství, ale to má být úlohou samotných zemědělců. Nesouhlasím s výzvou Komisi,
„aby navrhla ambicióznější zastřešující strategii s měřitelnými výstupy, jejímž cílem by bylo
harmonizovat výzkum a inovace s politickými prioritami a orientovat je na tyto priority“.
Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU
(A8-0174/2016 – Anthea McIntyre)
Hlasoval jsem proti. Souhlasím s tím, že je dobré používat dobré technologie v zemědělství,
to má být ale úlohou samotných zemědělců. Nesouhlasím s výzvou Komisi, aby
podporovala politiky, které budou podněcovat rozvoj a zavádění technologií přesného
zemědělství v zemědělských podnicích všech typů“.
Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce
(A8-0173/2016 – Edward Czesak)
Hlasoval jsem proti. Pokud obchodníci tlačí dodavatele k nižším cenám, mají dlouhé
platební lhůty, odstupují od dodavatelských smluv bez udání důvodu, mají na to obvykle
právo, stejně jako dodavatelé mají právo najít si jiné odběratele. Pokud si někdo myslí, že
obchodníci zneužívají své síly, je to záležitost obchodního práva a jeho vymáhání v
jednotlivých členských státech a EU do toho nemá co mluvit.
Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií
(A8-0158/2016 – Geoffrey Van Orden)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou členským státům, která je obsažena v této
zprávě, aby pomáhaly s výcvikem afrických armád. Pokud má např. Francie zájem trénovat
nebo financovat africké armády, nechť to dělá ve své kompetenci, ale není důvod k něčemu
takovému vyzývat Českou republiku. Souhlasím s tvrzením ve zprávě, „že prostupné hranice
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jsou jedním z hlavních faktorů rozšíření terorismu v Africe“. Škoda, že vládní evropští
poslanci totéž nechápou v případě Evropy. Nesouhlasím s výzvou ohledně „zařazení žen
mezi pracovníky misí, jakož i poradců pro genderové otázky“. Je politováníhodné, pokud se
někteří Afričané nechovají hezky k ženám, ale zařazení genderových poradců do vojenských
misí situaci podle mě nezlepší.
Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS)
(A8-0172/2016 – Theodor Dumitru Stolojan)
Hlasoval jsem proti. Zpráva požaduje povinné vykazování účetních dat podle jednotlivých
zemí jako součást „boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům“.
Vidím v tom trvalou snahu západních států EU zabránit firmám, aby zdaňovaly v České
republice. Jednotné účetní standardy a povinné vykazování jsou krokem k jednotnému
zdaňování firem a k přesunu daní do zemí s vysokými sazbami daně z příjmu právnických
osob na úkor České republiky.
Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu
(A8-0169/2016 – Maria Heubuch)
Hlasoval jsem proti. Zpráva sice na jedné straně vyzývá EU, aby odstraňovala cla na africké
výrobky, s čímž souhlasím. Na druhou stranu ale zpráva kritizuje daňové pobídky, které
africké země poskytují. Měli bychom podle mě nechat na afrických zemích, jaké budou mít
daně. Zpráva také vyzývá členské státy, aby zajistily, aby firmy se sídlem v EU, které
podnikají v Africe, uplatňovaly v Africe „politiku sociální odpovědnosti“ a zajistily dodržování
„environmentálních, sociálních, pozemkových, pracovních a lidských práv a nejvyšších
norem transparentnosti“ a podporovaly „místní africké podniky“. Něco takového naše vláda
nemůže zajistit, vymáhání práva v Africe musí zajišťovat africké vlády. Z těchto vážných
důvodů jsem hlasoval proti.
Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015
(A8-0165/2016 – Cristian Dan Preda)
Hlasoval jsem proti. Zpráva kritizuje rozvojové země, že využívají „daňové pobídky a daňová
osvobození s cílem přilákat nebo udržet investory, což vede ke škodlivé daňové soutěži a k
závodu o co nejnižší daně“ a současně oslavuje dotační „politiky soudržnosti“. Myslím si, že
musíme rozvojovým zemím nechat svobodu snižovat daně a lákat investory, místo
abychom je učili čerpat dotace. Daňovou konkurenci naopak považuji za zdravou. Zpráva
také volá po nových daních: „je nezbytné zvážit inovační a diverzifikované zdroje
financování, jako jsou daň z finančních transakcí, uhlíková daň, přirážka k letenkám, renty z
přírodních zdrojů“. Jsem proti zavádění takovýchto nových daní.
Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry
(A8-0125/2016 – Markus Ferber)
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Hlasoval jsem pro. Touto změnou směrnice se odkládá účinnost regulace finančních trhů
na 3. ledna 2018. Komise žádá o čas, aby byla schopna připravit infrastrukturu na
zpracovávání všech dat, která po finančních institucích chce. Jsem celkově proti novým
regulacím, které směrnice o finančních trzích 2014/65 zavádí. Souhlas s odložením
platnosti považuji za šanci na celkové zavrhnutí směrnice.
Trhy finančních nástrojů
(A8-0126/2016 – Markus Ferber)
Hlasoval jsem pro. Touto změnou směrnice se odkládá účinnost regulace finančních trhů
na 3. ledna 2018. Komise žádá o čas, aby byla schopna připravit infrastrukturu na
zpracovávání všech dat, která po finančních institucích chce. Jsem celkově proti novým
regulacím, které směrnice o finančních trzích 2014/65 zavádí. Souhlas s odložením
platnosti považuji za šanci na celkové zavrhnutí směrnice.
Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO
(justiční spolupráce v trestních věcech)
(A8-0198/2016 – Martina Anderson)
Hlasoval jsem proti uzavření protokolu o potírání pašování cigaret, který se týká justičních a
trestních záležitostí. Protokol vyžaduje zřídit mezinárodní monitorovací režim, požaduje
přísné licencování obchodu s cigaretami a jednotně vymezuje trestné činy, čímž zasahuje
do trestního práva jednotlivých zemí. Jsem i proti tomu, aby se k protokolu přidala Česká
republika.
Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů
(A8-0192/2016 – Jean-Marie Cavada)
Zdržel jsem se. Nemám námitky proti tomu, aby některé státy mezi sebou zahájily tzv.
posílenou spolupráci, tedy přijaly společné regulace, pokud jde o uznávání soudních
rozhodnutí zejména v oblasti dělení majetku při rozvodech smíšených manželství. Posílené
spolupráce se chce účastnit i Česká republika a dalších 16 států
Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska)
(A8-0155/2016 – Santiago Fisas Ayxelà)
Hlasoval jsem pro. Dohoda stvrzuje účast Chorvatska jako nové země EU na obchodní
dohodě s Peru a Kolumbií. Dohoda mírně liberalizuje obchod mezi EU a těmito
jihoamerickými zeměmi. Souhlasím s přiřazením Chorvatska k této dohodě.
Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO
(A8-0154/2016 – Adam Szejnfeld)
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Zdržel jsem se v hlasování, kterým by Evropský parlament udělil souhlas s uzavřením
mezinárodního Protokolu o potírání pašování cigaret. Zastávám totiž názor, že členské
státy by měly mít právo přidat se k protokolu i bez souhlasu Evropského parlamentu.
Uvedený protokol považuji za neškodný, proto jsem zvolil „zdržení se“. Domnívám se však,
že hlavní motivací k pašování cigaret je jejich jednotná cena a vysoká daň napříč Evropskou
unií, která je velkou pobídkou k pašování zejména v chudších státech na východě EU, a že
protokol, který nabádá ke zvýšení státní kontroly nad prodejem cigaret, problém pašování
nezlepší.
Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO
(A8-0154/2016 – Adam Szejnfeld)
Zdržel jsem se. Evropský parlament by tímto udělil souhlas s uzavřením mezinárodního
protokolu o potírání pašování cigaret. Zastávám totiž názor, že členské státy by měly mít
právo přidat se k protokolu i bez souhlasu Evropského parlamentu. Uvedený protokol
považuji za neškodný, proto jsem zvolil “zdržení se”. Domnívám se však, že hlavní motivací
k pašování cigaret je jejich jednotná cena a vysoká daň napříč Evropskou unií, která je
velkou pobídkou k pašování zejména v chudších státech na východě EU, a že protokol, který
nabádá ke zvýšení státní kontroly nad prodejem cigaret, problém pašování nezlepší.
Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN
(A8-0185/2016 – Bernd Lange)
Zdržel jsem se. Evropský parlament by tak udělil souhlas s uzavřením mezinárodní dohody
o technických standardech u aut. Zastávám totiž názor, že členské státy by měly mít právo
přidat se k dohodě i bez souhlasu Evropského parlamentu. Dohoda usnadní vzájemné
uznávání certifikací automobilových součástek. Podle mě se v tomto případě jedná o věc,
která je vhodná pro běžnou mezivládní spolupráci, ve které je role EU nadbytečná. Na
takovou dohodu EU nepotřebujeme, nechci ale dohodě bránit, proto „zdržení se“.
Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska)
(A8-0155/2016 – Santiago Fisas Ayxelà)
Hlasoval jsem pro. Dohoda stvrzuje účast Chorvatska jako nové země EU na obchodní
dohodě s Peru a Kolumbií. Dohoda mírně liberalizuje obchod mezi EU a těmito
jihoamerickými zeměmi. Souhlasím s přiřazením Chorvatska k této dohodě.
Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů
(A8-0192/2016 – Jean-Marie Cavada)
Zdržel jsem se. Nemám námitky proti tomu, aby některé státy mezi sebou zahájily tzv.
posílenou spolupráci, tedy přijaly společné regulace, pokud jde o uznávání soudních
rozhodnutí zejména v oblasti dělení majetku při rozvodech smíšených manželství. Posílené
spolupráce se chce účastnit i Česká republika a dalších 16 států.
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Endokrinní disruptory: aktuální stav v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 16.
prosince 2015
(RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B80737/2016, B8-0738/2016)
Hlasoval jsem pro. Usnesení odsuzuje Komisi, že nestanovila vědecká kritéria pro určení
posouzení látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti. Chemické přípravky, které mají
potenciální negativní dopad na zdraví lidí, musí být řádně posouzeny a povolení k jejich
uvedení na trh musí být založeno na posouzení přínosů a rizik.
Situace ve Venezuele
(RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B80726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
Zdržel jsem se. Zavádění socialismu ve Venezuele bývalým prezidentem Chavezem i
nynějším prezidentem Madurem vedlo k bídě, hyperinflaci, všudypřítomným frontám a
nedostatku zboží, vypínání elektřiny. Je mi Venezuelanů líto a přeju jim, aby se socialistické
vlády brzy zbavili. Usnesení Evropského parlamentu této zemi ale nijak nepomůže. Proto se
jako obvykle u usnesení, která se vyjadřují k různým utrpením ve světě, zdržuji.
Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany
(A8-0151/2016 – Bogdan Andrzej Zdrojewski)
Hlasoval jsem proti. Evropská unie není ani schopna hlídat vlastní pozemní hranice, tak je
absurdní, aby se pouštěla do hvězdných válek. Zpráva žádá „institucionalizaci vesmíru“,
vybízí členské státy, aby prováděly společné programy nadnárodního vesmírného
zobrazovacího systému pro střežení. Podle zprávy „EU se musí i nadále snažit zajistit si co
nejvyšší míru autonomie v rovině výzkumu vesmíru a ve vojenské rovině“. Varuji před
vytvářením evropské armády a evropských sledovacích zařízení na úkor NATO.
Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA
o používání mučení ze strany CIA
(B8-0580/2016 , B8-0584/2016)
Zdržel jsem se. Nesouhlasím s tím, aby se EU zapojovala do vyšetřování mučení ze strany
CIA. To je případně věcí těch členských států EU, kde k takovému mučení údajně docházelo.
Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem
(A8-0189/2016 – H gues Bayet)
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Hlasoval jsem proti. Rozhodně nesouhlasím s tím, že by „Komise měla co nejdříve zveřejnit
ambiciózní návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a
legislativní složka by měla co nejrychleji uzavřít jednání o tomto klíčovém návrhu“.
Dlouhodobě se stavím proti všem pokusům o sjednocení základu daně firem v EU, které
považuji za snahu států s vysokými daněmi ukrojit si pro sebe část daně odváděné
mezinárodními firmami v České republice.
Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)
Hlasoval jsem pro. Tímto návrhem získají občané ostrova Palau možnost cestovat do EU
bez víz a na oplátku my budeme moci cestovat do Palau bez víz. Jedná se o bezvízový styk
pro turistický nebo obchodní účel na dobu max. 90 dní. Palau je republika v Tichém oceáně,
která má asi 20 tisíc obyvatel. Míra odmítnutých žádostí o vízum je nízká a Palau ani
nepředstavuje hrozbu, pokud jde o nelegální migraci. Z toho důvodu jsem byl pro bezvízový
styk.
Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)
Hlasoval jsem pro. Tímto návrhem získají občané ostrova Tonga možnost cestovat do EU
bez víz a na oplátku my budeme moci cestovat do Tongy bez víz. Jedná se o bezvízový styk
pro turistický nebo obchodní účel na dobu max. 90 dní. Tonga je království v Tichém
oceáně, které má asi 100 tisíc obyvatel. Míra odmítnutých žádostí o vízum je nízká a Tonga
ani nepředstavuje hrozbu, pokud jde o nelegální migraci. Z toho důvodu jsem byl pro
bezvízový styk.
Dohoda mezi EU a Kolumbií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Doporučení: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)
Hlasoval jsem proti. Zatímco u Palau nebo Tongy jsem hlasoval pro bezvízový styk,
v případě Kolumbie proti. Bezvízový styk s Kolumbií představuje určité riziko, vzhledem
k tomu, že dosud byl relativně vysoký podíl zamítnutých žádostí o vízum 4 - 8 procent. Hrozí
i zvýšené riziko pašování drog.
Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA)
Doporučení: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)
Hlasoval jsem pro. Návrh znamená zrušení mnoha cel, která se týkají technologických
výrobků, jako jsou GPS navigace, mobily, satelity, přístroje na magnetickou rezonanci apod.
Dohoda už zahrnuje 82 států včetně např. Tchaj-wanu a USA. Takto si představuji obchodní
smlouvu, ne jako TTIP.
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Podrobení α-PVP kontrolním opatřením
Zpráva: Michał Boni (A8-0175/2016)
Zdržením se jsem umožnil, aby prošel tento návrh, který umožní zavést kontrolní opatření,
pokud jde o používání nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením. Zastávám názor, že povolovací
proces na potenciálně jedovaté látky by neměl být předmětem hlasování parlamentu, že by
měl být záležitostí odborníků na úřadech, kteří budou mít k dispozici studie a vědecké
poznatky o přínosnosti a škodlivosti takových látek.
Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a
přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských
věcech
Průběžná zpráva: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)
Zdržel jsem se. Česká republika nemá moře, tak se jí protokol netýká. Souhlasím se
zásadou, že znečišťovatel má napravit a nahradit vzniklou škodu. Smlouvu ale budou
ratifikovat jednotlivé členské státy, nikoliv unie, proto jsem se zdržel.
Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a
přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských
věcech
Průběžná zpráva: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)
Zdržel jsem se. Česká republika nemá moře, tak se jí protokol netýká. Souhlasím se
zásadou, že znečišťovatel má napravit a nahradit vzniklou škodu. Smlouvu ale budou
ratifikovat jednotlivé členské státy, nikoliv unie, proto jsem se zdržel.
Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska)
Doporučení: Elmar Brok (A8-0148/2016)
Hlasoval jsem pro. Nechci bránit Chorvatsku, aby se k dohodě, která byla sepsána ještě
před jeho přistoupení k EU a tedy bez něj, připojilo, přestože s dohodou jako takovou
nesouhlasím a hlasoval jsem proti samotnému textu dohody.
Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami
Doporučení: Elmar Brok (A8-0149/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s touto dohodou. Na Filipínách probíhá občanská válka,
působí tam Islámský stát, Al Kaida, Islámská fronta za osvobození lidu Moro a další
islamistické organizace. Dohoda, která filipínské vládě slibuje evropské dotace a vnucuje
jim evropské pojetí lidských práv, situaci na Filipínách nezlepší. Dohodu jako je tato,
považuji za jistý druh evropského imperialismu, za snahu ovlivňovat státy po světě k obrazu
svému. Tento druh vměšování může vést k dalšímu rozvratu země.
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Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení)
Zpráva: Elmar Brok (A8-0143/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, abychom vyzývali filipínskou vládu, aby investovala
do nových technologií a internetu. To mají dělat soukromé firmy, ne vláda. Nesouhlasím ani
s touto dohodou. Dohoda, která filipínské vládě slibuje evropské dotace a vnucuje jim
evropské pojetí lidských práv, situaci na Filipínách nezlepší. Dohodu jako je tato, považuji za
jistý druh evropského imperialismu, za snahu ovlivňovat státy po světě k obrazu svému.
Tento druh vměšování může vést k dalšímu rozvratu země.
Makrofinanční pomoc Tunisku
Zpráva: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, aby se posílalo 800 milionů eur z kapes evropských
daňových poplatníků jako hospodářská pomoc pro Tunisko. Pomáhat chudým státům se
má volným obchodem. Podporuji naopak uvolnění obchodu s Tuniskem, to posílí jeho
stabilitu lépe než dotace a půjčky.
Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem
Zpráva: Hugues Bayet (A8-0189/2016)
Hlasoval jsem proti. Rozhodně nesouhlasím s tím, že by „Komise měla co nejdříve zveřejnit
ambiciózní návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob
a legislativní složka by měla co nejrychleji uzavřít jednání o tomto klíčovém návrhu“.
Dlouhodobě se stavím proti všem pokusům o sjednocení základu daně firem v EU, které
považuji za snahu států s vysokými daněmi ukrojit si pro sebe část daně, odváděné
mezinárodními firmami v České republice.
Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 x MIR162 x
MIR604 x GA21
(B8-0732/2016)
Hlasoval jsem pro námitku proti rozhodnutí komise. Komise by neměla povolovat a
zakazovat pěstování geneticky modifikované kukuřice, toto rozhodnutí by se mělo ponechat
na členských státech.
Námitka podle článku 106 jednacího řádu: uvedení geneticky modifikovaného karafiátu
(Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh
(B8-0731/2016)
Hlasoval jsem pro námitku proti rozhodnutí komise. Komise by neměla povolovat a
zakazovat pěstování geneticky modifikovaných karafiátů, toto rozhodnutí by se mělo
ponechat na jednotlivých členských státech.
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Společný návrh usnesení o Kambodži
Zdržel jsem se. Je mi líto, že to ochránci lidských práv mají v Kambodži těžké, ale usnesení
Evropského parlamentu na tom nic nezmění. Pravidelně se u těchto usnesení zdržuji.
Nechci bránit tomu, aby Evropský parlament konstatoval lítost nebo nějaká fakta, ale
nepovažuji to za smysluplnou parlamentní činnost.
Společný návrh usnesení o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí
Zdržel jsem se. Je mi líto, pokud je někdo v Tádžikistánu vězněn pro své politické aktivity,
ale usnesení Evropského parlamentu na tom nic nezmění. Pravidelně se u těchto usnesení
zdržuji. Nechci bránit tomu, aby Evropský parlament konstatoval lítost nebo nějaká fakta,
ale nepovažuji to za smysluplnou parlamentní činnost.
Společný návrh usnesení o Vietnamu
Zdržel jsem se. Je mi líto, pokud vláda ve Vietnamu šikanuje environmentální aktivisty, ale
takovéto usnesení na tom nic nezmění. Nevidím ani důvod chválit Vietnam za to, že
“povoluje svatební obřady osob stejného pohlaví.”
Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných
listin
Doporučení pro druhé čtení: Mady Delvaux (A8-0156/2016)
Hlasoval jsem proti návrhu na zamítnutí, čímž jsem samotný návrh nařízení podpořil. Za
normálních okolností se v Evropském parlamentu ve druhém čtení nehlasuje, návrh se má
automaticky za schválený. Hlasuje se jen tehdy, pokud někdo podá návrh na zamítnutí.
Takový návrh zde obvykle podávám já. Zavázal jsem se totiž voličům, že budu proti všem
návrhům, které omezují svobodu člověka nebo svrchovanost členských států. Tentokrát
jsem návrh na zamítnutí nepodal, ale podala jej jiná frakce a já hlasoval proti zamítnutí.
Návrh považuji za přínosný. Nenutí členské státy, aby uznávaly veřejné dokumenty vydané
v jiném státě, pouze usnadňuje jejich čtení. Jednotná forma rodného, oddacího nebo
úmrtního listu usnadní jeho čtení úřady v jiném členském státě, které si ho vyžádají.
Občanům to ušetří papírování a nutnost vše nechávat úředně ověřovat. Podle mě tento
pozitivní návrh je perfektním případem pro běžnou mezivládní spolupráci. Vlády se na tom
mohou dohodnout a dobrovolně přejít na jednotnou formu. Nepotřebovali bychom na tyto
pozitivní věci EU a drahý Evropský parlament.
Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na
Tribunál EU
Zpráva: Mady Delvaux (A8-0167/2016)
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Zdržel jsem se. Podle mě je celkem jedno, jaká instituce bude řešit pracovněprávní spory
mezi institucemi EU a jejími zaměstnanci. Proto jsem se zdržel.
Nařízení pro otevřenou, efektivní a nezávislou správu Evropské unie
(B8-0685/2016)
Zdržel jsem se. Návrh je jakýmsi správním řádem při jednání občanů s institucemi Unie.
Účelem tohoto nařízení je stanovit soubor procesních pravidel, která by Unie měla
dodržovat při provádění svých správních činností. Nemyslím si, že takový nový řád něčemu
pomůže, ale ani neuškodí. Proto jsem se zdržel.
Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu
(B8-0677/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou Komisi, aby investovala peníze do železničního
odvětví. („Evropský parlament žádá Komisi, aby plně využívala různé unijní nástroje
financování, aby prozkoumala a využila další zdroje financování pro společný podnik S2R a
hledala synergie mezi různými fondy EU“). Komise se podle mě nemá míchat do
železničního podnikání a česká zkušenost se soukromými dopravci ukazuje, že volný trh
bez dotací se i na železnici skvěle uplatní.

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rámcová dohoda)
Doporučení: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské
dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na
jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou
unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na
programech Unie
[16136/2014 – C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)]
Hlasoval jsem proti. Jsem pro dohody o volném obchodu a spolupráci. Nesouhlasím ovšem
se zapojováním Libanonské republiky do programů Evropské unie. Nejlepším způsobem, jak
nechat chudší země zbohatnout, je uvolnit obchodní bariéry a nikoliv posílat dotace z kapes
evropských daňových poplatníků.
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rozšíření v roce 2004)
Doporučení: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské
dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a
Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky,
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Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské
republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k
Evropské unii
[13349/2014 – C8-0095/2015 – 2007/0078(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci9***
Zdržel jsem se. U přistoupení nových členských států ke stávající dohodě se zdržuji.
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (přistoupení Bulharska a
Rumunska)
Doporučení: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské
dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na
jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské
republiky a Rumunska k Evropské unii
[13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci25
Zdržel jsem se. U přistoupení nových členských států ke stávající dohodě se zdržuji.
Protokol k Dohodě mezi EU a Monakem, kterou se stanoví automatická výměna informací o
finančních účtech
Zpráva: Andreas Schwab (A8-0206/2016)
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím, aby Evropská unie špehovala finanční záležitosti občanů.
Nejlepší motivace k placení daní je jejich udržování na nízké úrovni a daňová konkurence
mezi státy.
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost
EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
Zpráva: Victor Negrescu (A8-0207/2016)
[COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD)]
Hlasoval jsem proti. Jsem proti tomu, aby se z peněz daňových poplatníků a konkurenčních
firem dotovaly firmy, kterým se na trhu nedaří. Nejlepší, co pro podniky můžeme udělat,od je
uvolnit byrokracii, snížit daně a zlepšit podnikatelské prostředí.
Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného
Zpráva: Gabriel Mato (A8-0367/2015)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy
populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje
nařízení (ES) č. 302/2009
[COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)]
Výbor pro rybolov
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Konečné hlasování
Rozprava: Pondělí, 18. ledna 201612***I
Zdržel jsem se. Pravidelně se u těchto zpráv zdržuji, jelikož Česká republika nemá moře.
Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském
moři a rybolov využívající tyto populace
Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro
populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov
využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č.
1098/2007
[COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD)]
Výbor pro rybolov, Konečné hlasování
Zdržel jsem se. Pravidelně se u těchto zpráv zdržuji, jelikož Česká republika nemá moře.
Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů
v manželství
Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)
[COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)]
Zdržel jsem se. Jsem pro, pokud se chtějí státy mezi sebou dobrovolně dohodnout na
uznávání rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů manželství. Podle mě jde o klasický
příklad pro využití mezivládní spolupráce bez nutnosti zapojení Evropského parlamentu a
EU.
Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků
registrovaného partnerství
Zpráva: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)
[COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)]
Výbor pro právní záležitosti
Zdržel jsem se. Jsem pro, pokud se chtějí státy mezi sebou dobrovolně dohodnout na
uznávání rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů registrovaného partnerství. Podle mě
jde o klasický příklad pro využití mezivládní spolupráce bez nutnosti zapojení Evropského
parlamentu a EU.
Masakry ve východním Kongu
Návrhy usnesení
[2016/2770(RSP)]
B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B80808/2016, B8-0809/20165
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Zdržel jsem se. Je mi líto, že v Kongu dochází k násilí, ale usnesení Evropského parlamentu
situaci nijak nezmění. Nemyslím si, že je úkolem Evropského parlamentu, aby přijímal
usnesení ke všem konfliktům na světě.
Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy (ET 2020)
Zpráva: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)
Zpráva o pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy (ET 2020)
[2015/2281(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání17
Hlasoval jsem proti. Odmítám výzvu, že ministři školství musí spolupracovat s Evropskou
komisí "na zajištění rovného přístupu k velmi kvalitnímu vzdělání, zejména je nutné se
snažit do tohoto procesu vtáhnout nejvíce znevýhodněné osoby a osoby z různých
prostředí, včetně čerstvě příchozích migrantů, a integrovat je do pozitivního výukového
prostředí". Školství je záležitostí národních států a EU do něj nemá mluvit.
Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
Zpráva: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)
Zpráva o zprávě o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
[2016/2041(INI)]
Hlasoval jsem proti. Jsem proti tomu, aby Evropská komise zasahovala do energetických
politik členských států. Nesouhlasím také s ekologistickým aktivismem vedoucím ke
zdražování energií a dotováním neefektivních zdrojů. Jsem proti "ambicióznějšímu
klimaticko-energetickému balíčku do roku 2030."
Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti
Zpráva: Markus Pieper (A8-0199/2016)
Zpráva o zprávě o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU)
[2015/2232(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, že snižování cen fosilních paliv je negativní jev.
Naopak znamená více ušetřených peněz pro občany i firmy a růst ekonomiky. Už vůbec
nesouhlasím s tvrzením, že „nižší ceny paliv a vyhlídky na hospodářský růst by mohly ještě
více ohrozit dosažení 20% cíle.“ Jen bohatá ekonomika si může dovolit investovat do
inovací, nebráním se proto snižování cen. Je vidět, že Evropská komise chce prosazovat
svou politiku i za cenu ochuzení obyvatelstva a s naprosto nejistým nebo žádným
výsledkem.

71

Výsledek referenda ve Spojeném království
(B8-0838/2016 , B8-0839/2016 , B8-0840/2016 , B8-0841/2016)
Hlasoval jsem proti usnesení. Rozhodnutí britských voličů v referendu opustit Evropskou
unii je třeba jen respektovat a nesouhlasím se zneužitím odchodu Británie k další
centralizaci EU. Nesouhlasím konkrétně s výzvou k omezování práv členských států volit si
vlastní míru integrace („Je nutné se vyhnout řešením, kdy by si státy samy volily oblasti
integrace“). Považuji to za tlak na zavedení eura v České republice bez ohledu na vůli
občanů v naší zemi. Nesouhlasím ani s výzvou posilovat pravomoce EU v reakci na brexit
(„EP vyzývá k vytvoření plánu dosažení lepší Unie, který by se zakládal na využití všech
možností, jež skýtá Lisabonská smlouva, a který by byl završen přepracováním Smlouvy“).
Nesouhlasím také s rozhodnutím o reorganizaci Evropského parlamentu („EP provede
změny své interní organizace s ohledem na vůli občanů Spojeného království vystoupit z
Evropské unie“), to lze číst jako snahu EP vyřadit britské poslance z činnosti EP ještě před
formálním ukončením britského členství. Než Británie přestane být členem EU, a to může
trvat ještě dva roky, mají britští poslanci právo na plnohodnotné zastoupení.
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Pravidlo 130 jednacího řádu Evropského parlamentu stanoví individuální právo každého
europoslance pokládat písemné otázky zejména Evropské komisi a Radě Evropské unie. V
české parlamentní hantýrce je známe pod pojmem interpelace.
Komise a Rada mají šest týdnů na zodpovězení dotazu, což při dvoutýdenním zpracovování
dotazu (než se to vůbec Komisi a Radě pošle) dává zhruba osm týdnů. Dotazů je ovšem
tolik, že Rada a Komise odpovídat nestíhají.

Nejprve trocha statistiky
Celkem jsem položil 11 otázek a dostal odpověď na 10 z nich.
Nejdéle jsem na odpověď čekal půl roku (otázka se týkala vyčíslení kampaně na euro).
Třikrát jsem čekal 2 měsíce a 1,5 měsíce, dvakrát 2,5 měsíce a jednou tři měsíce.

Otázka:
27. 8. 2015
Nedomnívá se Komise, že by mělo být v zájmu zpřehlednění unijního práva důsledně
vyžadováno, aby bylo automaticky vždy s publikací tzv. pozměňující směrnice publikováno
i oficiální kodifikované (nikoliv pouhé konsolidované) znění pozměněné směrnice? Oficiální
kodifikace může na rozdíl od pouhé konsolidace přinášet i pozitivní efekt ve snižování počtu
unijních právních předpisů, přičemž nedochází ke vzniku nové transpoziční povinnosti pro
členské státy. Plánuje Komise iniciovat jakékoliv změny v interistitucionální dohodě
o „Zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů“ (96/C 102/02)?
Odpověď místopředsedy Timmermanse jménem Komise:
9. 11. 2015
Předkládá-li Komise změny stávajících právních aktů, usiluje při tom o to, aby změny
unijních právních předpisů byly co nejpřehlednější. Proto Komise případ od případu
vyhodnocuje, zda má být předložen pozměňovací akt, nebo přepracované znění.
Přepracování je legislativní metoda, jíž lze změnit akt, který již byl změněn jedním nebo
několika pozměňovacími akty, přičemž dojde k okamžité kodifikaci nových změn spolu s
nezměněnými ustanoveními původního právního předpisu. Jde o zavedený nástroj pro
zjednodušení právních předpisů Unie, který orgány EU používají pro výrazné zvýšení
srozumitelnosti právních aktů, zvláště těch, které byly mnohokrát změněny. V návrhu nové
interinstitucionální dohody o zlepšování právní úpravy pak Komise také uvedla, že určí
oblasti, ve kterých by měly být stávající právní předpisy zjednodušeny a ve kterých by měla
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být snížena administrativní zátěž, a za tímto účelem předloží příslušné návrhy, včetně
návrhů na zrušení zastaralých právních předpisů nebo na přepracování či nahrazení aktů
tam, kde je to zapotřebí.
V minulých letech Komise opakovaně vyjádřila přání, aby metoda přepracování byla
používána častěji, jak požadoval Parlament. Podle interinstitucionální dohody ze dne 28.
listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů platí, že u
této metody mohou být v průběhu legislativního postupu předmětem diskuse a změn pouze
ty části návrhu Komise, které jsou nové. V některých případech, kdy tento princip nebyl
dodržen, nebylo možné postup přepracování dokončit. Komise se však touto
interinstitucionální dohodou cítí nadále vázána a očekává od Parlamentu a Rady, že budou
aktivně spolupracovat v souladu s výše uvedeným principem.
Pravidla uvedená ve stávající interinstitucionální dohodě o kodifikaci zůstávají pro svůj účel
i nadále naprosto vhodná. Změnu této dohody tudíž Komise pro tuto chvíli neplánuje
předložit

Otázka:
27. 8. 2015
Nepovede zvýšená integrace evropského trhu s energií spolu s posílením pravomocí
agentury ACER při výkonu jejích regulačních funkcí na evropské úrovni k destabilizaci
národních energetických soustav?
Tyto dosud stabilní energetické soustavy budou nuceny vyrovnávat energetické výkyvy a
výpadky způsobované nezodpovědnou energetickou politikou některých velkých
evropských energetických soustav (odklon od stabilní a ekologické jaderné energie,
bezhlavá výstavba nestabilních a nárazových OZE zdrojů, dotační podpora OZE likvidačním
způsobem ovlivňující trh), což v důsledku povede i k jejich destabilizaci.
Odpověď komisaře Miguela Ariase Cañeteho jménem Komise:
9. 10. 2015
Integrovaný evropský trh s energií je z hlediska nákladů nejvýhodnější způsob, jak občanům
EU zajistit bezpečné a cenově dostupné dodávky a zmírňovat změny klimatu. Dokončený
vnitřní trh s elektřinou by mohl každoročně stát za čistým hospodářským přínosem mezi 16
a 40 miliardami EUR. V tom již bylo dosaženo výrazného pokroku, aby se však výhody plně
zúročily, je třeba dále investovat do strategické přeshraniční infrastruktury a do rozvoje
inteligentních sítí elektrické energie(1). Sdělení Zahájení veřejné konzultace o novém
uspořádání trhu s energií (COM(2015) 340 v konečném znění) se věnuje otázce, jak zajistit,
aby operační plánování a rozhodování bylo vždy jednotné, a stejně tak i tržní a regulační
záležitosti.
(1)
Komise by si dovolila pana poslance odkázat na nejnovější zprávu o vnitřním trhu s
elektrickou energií a zemním plynem, v níž lze najít další podrobné informace o výhodách
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vnitřních trhů s energiemi a o tom, čeho je ještě třeba dosáhnout. Zpráva je na adrese:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/single-market-progressreport

Otázka:
27. 8. 2015
Jakmile bude členský stát splňovat podmínky pro zavedení eura, navrhne Komise Radě
zrušení „dočasné“ výjimky v souladu s článkem 140 SFEU?
Může podle čl. 140 odst. 3 SFEU podle názoru Rady členský stát svým opakovaným
hlasováním proti přijetí rozhodnutí stanovujícího přepočítávací koeficient zcela zablokovat
zavedení eura?
Jak by Rada postupovala, pokud by členský stát takto jednal?
Odpověď:
19. 10. 2015
Rada v souladu se zavedenou praxí zásadně neodpovídá na hypotetické otázky.

Otázka:
27. 8. 2015
Vidí Evropská komise jadernou energii stále jako jednu z klíčových pro zajištění energetické
bezpečnosti v EU?
Odpověď Ariase Cañeteho jménem Komise:
15. 10. 2015
Jak je uvedeno ve sdělení Komise o evropské strategii energetické bezpečnosti(1) z května
2014, elektřina vyráběná v jaderných elektrárnách hraje důležitou úlohu při zajištění
energetické bezpečnosti EU. Zároveň je z článku 194 Smlouvy o fungování Evropské unie
zřejmé, že je na členských státech, aby rozhodly, zda tuto možnost využijí. Úkolem EU je
především zajistit, aby byly uplatňovány nejvyšší standardy v oblasti zabezpečení a
bezpečnosti.
V Evropské unii se prostřednictvím jaderné energie vyrábí více než čtvrtina elektřiny a více
než polovina elektřiny s nízkými emisemi uhlíku. Průmysl EU je s to zajistit většinu produktů
a služeb potřebných k provozování evropských jaderných elektráren. Nicméně většina
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přírodního uranu používaného jako palivo se těží mimo EU, přestože velká část pochází ze
zemí, jako je Kanada a Austrálie, u nichž ohledně bezpečnosti dodávek nechováme žádné
obavy nebo je máme jen v omezené míře. V rámcové strategii pro energetickou unii(2) se
zdůrazňuje význam další diverzifikace dodávek jaderného paliva a Komise bude tento směr
i nadále podporovat.
(1)

COM(2014) 330 final.

(2)

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf

Otázka:
29. 10. 2015
Web „Middle East Media Research Institute“(1) uvádí, že „Palestinian Bar Association“ udělí
čestný titul Muhannadu Al-Halabimu, který 4. října ubodal k smrti dva Izraelce.
Web dále uvádí, že tato organizace získává značné prostředky z Evropské unie, jak
potvrzuje logo EU na jejím webu http://palestinebar.ps/.
Jsou informace o poskytnutých prostředcích pravdivé? Kontroluje Komise nějak využívání
těchto prostředků? Nevadí Komisi, že oceňuje vrahy?
(1)

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8791.htm

Odpověď komisaře Hahna jménem Komise:
26. 1. 2016
V minulosti Evropská unie financovala dva projekty zahájené společně s „Palestinian Bar
Association“ (PBA) za účelem rozšíření kapacity a zvýšení profesionality právníků a
poskytování systematičtějších, účinnějších a lépe plánovaných služeb členům PBA a širší
obci. V reakci na zvláštní žádost palestinské samosprávy odkazující na palestinský národní
rozvojový plán a v souladu se strategií EU místního rozvoje v oblasti soudnictví financovala
EU také výstavbu ústředí PBA v Ramalláhu.
Rozvojové projekty financované EU a prováděné PBA byly předmětem monitoringu a auditu
ex post, aby bylo zajištěno dodržování všech požadavků stanovených v nařízení, kterým se
zřizuje evropský nástroj sousedství(1).
Komise se distancuje od veřejných prohlášení předsedy „Palestinian Bar Association“ na
uvedené téma.
(1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014,
kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství.

76

Otázka:
12. 11. 2015
Nedomnívá se místopředsedkyně, vysoká představitelka, že přijatá opatření na označování
výrobků a zemědělských produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu budou mít
negativní efekt právě na zaměstnanost a blahobyt tamější arabské populace, neboť
izraelské firmy – z obavy před bojkotem – raději přesídlí do vnitřního Izraele?
Odpověď vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Mogheriniové:
13. 1. 2016
Cílem výkladového oznámení k označování původu zboží pocházejícího z území
okupovaných Izraelem od června roku 1967, které přijala Komise dne 11. listopadu 2015, je
v souladu s právními předpisy EU řádně informovat spotřebitele o původu produktů
pocházejících z osad. Neexistují žádné důkazy o tom, že řádné informování spotřebitele
bude mít negativní vliv na obchod. S přijetím tohoto oznámení by neměl být spojován žádný
nepříznivý dopad na zaměstnanost a životní úroveň Palestinců.
Pokud jde o ekonomické ztráty pro palestinské hospodářství, jsou zaznamenány ve
zprávách Světové banky a MMF (viz např. zpráva Světové banky „Area C and the future of
the Palestinian economy“ ze dne 2. července 2014 a zpráva MMF „West Bank and Gaza
report to the Ad Hoc Liaison Committee“ ze dne 18. září 2015).

Otázka:
7. 12. 2015
Může Komise uvést, jaké byly celkové náklady na „Informační kampaň o euru“(1), na níž se
podle dostupných informací Komise podílela, a v souhrnu za všechny členské státy od
spuštění kampaně do 1. 11. 2015? Jak velká částka z toho připadá na Českou republiku?
(1)

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/communication/index_cs.htm

Odpověď komisaře Moscoviciho jménem Komise:
10. 6. 2016
Celkové výdaje za komunikační činnosti Evropské komise týkající se eura dosáhly v době od
ledna 1996 do června 2002 více než 200 milionů EUR, pokud k částce 198 milionů EUR
přidělené programu PRINCE-euro(1) přičteme rozpočty na doplňkové programy.
Nová vlna informačních kampaní o euru byla zahájena v roce 2004 přijetím sdělení „o
provádění informační a komunikační strategie pro euro a [HMU] “(2). Na provádění této
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strategie bylo do listopadu 2015 vynaloženo přibližně 45 milionů EUR. 9 milionů EUR z
tohoto rozpočtu bylo přímo určeno na podporu kampaní při přechodu na euro. 6 milionů
EUR bylo použito na financování jiných druhů informačních kampaní (výstav o euru,
twinningových programů, seminářů pro členy EuroTeamu(3) a DirComu(4) a soutěží).
S výjimkou případů přechodu na euro(5) nejsou rozpočtové prostředky na informační
kampaně o euru přidělovány pro jednotlivé země. Komise své komunikační činnosti provádí
na základě žádostí členských států. V České republice dosud žádná informační kampaň
zorganizována nebyla. ČR se však od února 2007 do prosince 2008 účastnila
twinningového programu s Belgií, jehož rozpočet činil přibližně 15 000 EUR.
Kromě toho se 11 členů EuroTeamu a tři členové DirComu z České republiky pravidelně
účastnili seminářů o euru a HMU, které Komise pořádala v letech 2004‐2013.
(1)
ECFIN/R/4/2002/04 – Hodnocení informačního programu pro evropské občany
„Euro – jednotná měna pro Evropu“ (PRINCE-euro 1996‐2002) –
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/pdf/prince_euro_final_report_en.pdf
(2)
KOM/2004/552 v konečném znění – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění informační
a komunikační strategie pro euro a Hospodářskou a měnovou unii.
(3)
EuroTeam byla síť nezávislých „mluvčích“ v zemích mimo eurozónu, jejíž členové
pocházeli z různých zainteresovaných skupin: z akademické sféry, veřejné správy,
profesních sdružení a soukromého sektoru.
(4)

DirCom byla síť ředitelů komunikace (o euru) v členských státech.

(5)
Náklady na kampaň při přechodu na euro představují 1 euro na obyvatele. 50 %
způsobilých nákladů hradí Komise na základě grantové dohody.

Otázka:
7. 12. 2015
V poslední době se ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES
objevuje výklad, že smyslem a účelem regulace obsažené v této směrnici je pouze
stanovení společného data a hodiny začátku a konce letního času za předpokladu, že
členský stát Unie letní čas uplatňuje. Podle tohoto výkladu tedy unijní právo nevyžaduje po
členských státech, aby se na jejich území uplatňoval letní čas (resp. přechod mezi časem
zimním a letním), ale vyžaduje se pouze to, aby začátek a konec letního času nastal ve
stejný okamžik, je-li již letní čas v členském státě Unie uplatňován.
Souhlasí Komise (coby kdysi navrhovatel této směrnice) s tímto výkladem? Může členský
stát dle názoru Komise letní čas úplně zrušit a používat tak jednotný čas po celý rok, aniž
by došlo k porušení unijního práva?
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Odpověď komisařky Bulcové jménem Komise:
3. 2. 2016
Komise s uvedeným výkladem nesouhlasí. Směrnice 2000/84/ES (zvaná též směrnice o
letním čase) ukládá všem členským státům povinnost přecházet ze zimního na letní čas a
naopak, a to vždy v okamžiku v ní stanoveném. Cílem je zajistit řádné fungování vnitřního
trhu, zejména (avšak nikoli výlučně) v oblasti dopravy a komunikací. Pokud by členský stát
tyto změny neprováděl, představovalo by to porušení směrnice o letním čase.

Otázka:
1. 3. 2016
Podle návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260–
2013/0136 (COD)) má být Komise zmocněna k přijetí prováděcích aktů ve vztahu k tomuto
nařízení. Může Komise potvrdit tvrzení, že uvažuje o stanovení povinnosti čipování
některých zvířat prostřednictvím prováděcího aktu? Má Komise vyčísleny náklady spojené s
uplatňováním tohoto nařízení ve všech členských státech Unie?
Odpověď komisaře Andriukaitise jménem Komise
27. 4. 2016
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o nákazách zvířat(1) („právní rámec pro zdraví
zvířat“) zmocňuje Komisi zavést prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci povinnou
elektronickou identifikaci zvířat pomocí čipování.
Záměrem Komise je zavést povinné označování zvířat pomocí elektronických identifikátorů
pouze u těch zvířat a druhů, pro něž v současné době příslušná pravidla existují, a na takové
úrovni a v rozsahu, které tato pravidla stanovují. Komise by zvažovala zavedení jakékoli
nové povinnosti používat elektronické identifikátory pro označování zvířat pouze až po
provedení komplexní analýzy nákladů a přínosů a po zvážení přiměřenosti takových
opatření.
Úř. věst. L 84, 31.3.2016.

Otázka:
1. 3. 2016
Podle veřejně dostupných informací podala Komise k Soudnímu dvoru žalobu na Českou
republiku. Důvodem je údajný rozpor § 7 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, s unijním právem. Podle ustanovení tohoto vnitrostátního právního
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předpisu může být notářem jmenována jen osoba, která je státním občanem České
republiky.
Podle čl. 51 prvního podostavce SFEU se přitom svoboda usazování nevztahuje na činnosti,
které jsou v členském státě (byť jen příležitostně) spjaty s výkonem veřejné moci. Jsem si
vědom toho, že z důvodu existence požadavku státního občanství pro výkon notářství byly
Komisí žalovány i některé jiné státy Unie a že Soudní dvůr toto omezení shledal v některých
případech jako neodůvodněné (např. C-47/08, C-61/08). Kromě běžného ověřování listin a
výkonu obdobných úkonů však notáři v České republice působí např. rovněž jako tzv.
soudní komisaři k vyřízení pozůstalosti. Vyřízení pozůstalosti je notářům přiděleno soudem
podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti soudního rozhodování tak,
aby bylo zajištěno právo na spravedlivý proces. Notáři tak vykonávají činnost, která v řadě
jiných států Unie patří do výlučné pravomoci soudů. Ani tuto činnost nepovažuje Komise za
výkon veřejné moci? Neuvažuje Komise o zpětvzetí žaloby?
Zatím bez odpovědi

Otázka:
1. 3. 2016
V odpovědi na dopis ode mě a kolegů Helmera a Nuttalla(1) uvedla vysoká představitelka
Mogheriniová: „Preferential customs duty treatment is granted only for goods coming from
within Israel proper.“
EU má smlouvu o bezcelním obchodě s Izraelem i Palestinou. Jakým clům podléhají
výrobky z tzv. „židovských osad“ na Západním břehu Jordánu a dalších tzv. „okupovaných
území“?
Nedomnívá se Komise, že by bylo nejmoudřejší, aby i výrobky z těchto oblastí nepodléhaly
clům?
(1)

A(2015)5032132-5863813.

Odpověď komisaře Moscoviciho jménem Komise:
19. 5. 2016
Komise potvrzuje, že produkty dovezené do EU, vyrobené v izraelských osadách na
územích, která přešla pod izraelskou správu od června 1967, nemají nárok na výhody
vyplývající z preferenčního sazebního zacházení podle Dohody o přidružení mezi EU a
Izraelem(1).
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Dohody mezi EU a Organizací pro osvobození Palestiny a mezi EU a palestinskou
samosprávou na Západním břehu a v Pásmu Gazy(2) stanoví preferenční sazební zacházení
pro zboží pocházející ze Západního břehu a z Pásma Gazy.
Toto zacházení vyžaduje platný doklad o původu vyhotovený v souladu s uvedenými
dohodami, předložený celním orgánům EU. Bez předložení takového dokladu podléhá
dotčené zboží celní sazbě použitelné při dovozu zboží ze třetích zemí do EU.
(1)
Oznámení dovozcům – Dovozy z Izraele do EU (2012/C 232/03) (Úř. věst. C 232,
3.8.2012, s. 5).
(2)
Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a
spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození
Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v
Pásmu Gazy na straně druhé (Úř. věst. L 187, 16.7.1997, s. 3) ve znění Dohody ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou
Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v
oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami
a produkty rybolovu (Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 5).
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V tzv. „MEP rankingu“ je Petr Mach mezi českými europoslanci 19. (loni byl 20.) a ze všech
(749) je 551.
(poznámka: europoslanců je celkem 751, ale za dva, kteří odešli, ještě nejsou doplněni
náhradníci)
Zde najdete přehled všech 21 českých europoslanců:
http://www.mepranking.eu/8/state.php?st=CZ&order=SCORE#ranking
O čem toto číslo skutečně vypovídá?
MEP Ranking není měřítkem práce euroskeptika
„MEP Ranking“ pouze mechanicky sčítá vybrané aktivity poslanců, a to navíc s diskutabilní
metodikou. Nejvýraznější výtkou proti MEP Rankingu je systematické znevýhodnění
euroskeptiků.
Zpravodajem legislativního textu, se kterým přišla Komise a která ho chce prosadit, nikdy
nebude euroskeptik. Poté, co Parlament příslušnou zprávu schválí, bývá zpravodaj často
odměněn potleskem pléna. Toho se euroskeptik pochopitelně nechce účastnit.
Totéž platí pro stanoviska výborů k projednávaným zprávám. Není se proto co divit, že
významní euroskeptici jako Nigel Farage (UKIP) nebo Daniel Hannan (Konzervativci) jsou až
na posledních místech rankingu (748. a 741. z celkem 749 europoslanců), přesto v EP
skvěle zastupují zájmy svých voličů.
Pak jsou návrhy usnesení. Jedna věc je principiální – parlamenty nejsou na světě od toho,
aby vydávaly nezávazná usnesení, ale aby schvalovaly zákony a kontrolovaly vládu.
Čtvrteční usnesení Evropského parlamentu, které polituje situaci tu v Turecku, tu v Súdánu,
tu v Jihovýchodním Pacifiku, a vyzývá Komisi k další činnosti, nelze z pozice euroskeptika
podpořit, jakkoli je člověku lidsky líto tamní situace. A přitom se najdou poslanci, kteří
podepíší všechno, co jim služebně starší členové jejich klubu předloží na stůl. A MEP
Ranking jim za to započítá stejně hodnotný bod, jako kdyby to usnesení sami sepsali nebo
se o něj jakkoliv zasadili.
Účast na hlasování, projevy na plénu a interpelace Komise a Rady jsou věci, které jsou
ideologicky nezabarvené. Kromě standardních vystoupení v debatě se do toho počítají i
procedurální připomínky, modré karty a písemná vysvětlení hlasování.
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Dále jsou zde interpelace (tedy otázky podle pravidla 130 Jednacího řádu). Souhlasíme, že
jsou užitečným nástrojem, jak získat informace od Komise a Rady – přestože se stává, že s
odpovědí dost uhýbají. Přestože Jednací řád stanoví jasně, že otázek smí poslanec položit
pouze pět měsíčně, mají někteří europoslanci (z vládnoucí socialisticko-lidovecké většiny) i
průměrně dvě desítky otázek měsíčně – podivné…
Je sice pravda, že JŘ stanoví „Výjimečně lze předložit doplňující otázky v podobě papírového
dokumentu, který poslanec osobně vypracuje a podepíše v příslušném útvaru sekretariátu.”
Jenže – např. Marlene Mizzi (ze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v
Evropském parlamentu) jich už stihla podat celkem 525, což představuje skoro 22 otázek
měsíčně, což nám připadá, že je zcela jednoznačně proti tomuhle pravidlu. Zajímavá
výjimka, která připouští několikanásobně víc podání než původní pravidlo…?
Úřad, který tyto otázky zpracovává, na náš dotaz odpověděl, že nechtějí být nařčeni z toho,
že někomu dodatečnou otázku povolí, a někomu jinému ne, takže povolují každému, kolik
otázek chce.
Na což samozřejmě doplácejí ti europoslanci, kteří se chovají podle pravidel,
a Komise s Radou pak na jejich otázky nestíhají odpovídat.
MEP Ranking navíc nijak nezhodnocuje práci v rámci poslaneckého klubu, práci pro voliče
atp. Jsme si zcela jisti, že voliči Petra Macha nestojí o to, aby figuroval vysoko v MEP
Rankingu. Znamenalo by to totiž, že se z něj stal eurofil – a to by určitě nechtěli.

Text: Martin Pánek, asistent frakce EFDD v Evropském parlamentu a Kateřina Kašparová, mluvčí
Petra Macha
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1. 9. 2015
I když někdy tyto vlastnosti trochu pokulhávají, jsou to pojítka naší západní civilizace.
Jako teenager jsem projel Západ stopem, v poslední době můžu vidět svět i očima poslance
Evropského parlamentu. A teď vám povím, proč si myslím, že Česká republika je z celého
Západu na tom nejlépe.
Vydáte-li se západně z České republiky, jste v Německu a pak hned ve Francii. Na Německo
nás často odkazují naši politici a intelektuálové a dávají nám za příklad pověstný ordnung –
německý pořádek – a jak Němci „pracují na zbytek Evropy.“ Jenže oni si osobují právo za
své peníze diktovat své představy zbytku Evropy! Všimli jste si, kolik nařízení z Evropské
unie je právě z německých hlav? Skoro jako by si mysleli, že mohou své způsoby nadiktovat
ostatním a pak se nám všem bude žít líp. Jenže takhle to nefunguje, protože bohatství nelze
nařídit a my jsme jiní než Němci, což je v pořádku.
A Francie? Ta je tak trochu zahleděná do sebe. Při vymýšlení všech těch regulací typu
dotování jízdy na kole do práce nějak pozapomněli řešit mnohem závažnější věci. A tak tam
dnes v mnoha čtvrtích bují kriminalita a z obav z teroru místo usměvavých strážníků
potkáváte na ulici těžkooděnce se samopalem v ruce. Něco udělali Francouzi špatně…
Slavná Skandinávie je dnes už známá něčím jiným než svým bohatstvím. Západní hodnoty
prosazovala tak usilovně, až pojem lidských práv otočila vzhůru nohama. Proto dnes
slýcháme ze Skandinávie o bláznivých kvótách na ženy v parlamentu a firmách a o
nejednom případu dětí odebraných státem bezúhonným rodičům. Stát a s ním většina
obyvatel si tam myslí, že má právo rozhodovat o dětech druhých. Že oni jsou bohatší a
chytřejší, a tak se u nich děti neomalených chudáků budou mít líp. To je ale lež, protože stát
nenahradí nejupřímnější vztah matky a otce k jejich dítěti!
Ve středomoří pěstují skvělé olivy, ale sklízejí ekonomickou ostudu. V evropských dotacích
viděli levné peníze a pečené holuby do huby a v euru viděli ochranu před vlastním špatným
hospodařením. Přestali pracovat. Proč taky. Zapomněli, že nic není zadarmo. Proto dnes na
sebe nechávají řvát Němce, kteří jim nadávají do lenochů. A já mám strach, že se tam
začíná hromadit pocit křivdy, který může vybuchnout.
A nejzápadněji máme velké Spojené státy americké. Moc jsme se do USA se ženou těšili,
však milujeme svobodu a USA jsou přece země svobody. Tady máte čtyři mé pohledy na
USA. Idealistický pohled: Kde si můžete volně koupit zbraň, tam je ta pravá svoboda.
Znamená to, že se vláda nebojí, že by se proti ní občané postavili a vláda se tak neodchyluje
od vůle lidí. Lidé jsou odhodláni bránit svůj život a majetek proti násilníkům se zbraní v ruce.
Optimistický pohled: Obří mrakodrapy budí respekt k americkému podnikatelskému duchu.
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Pesimistický pohled: Když navštívíte Los Angeles večer, tak se nedivte tomu, když uvidíte
rvačky gangů a budete se bát vystoupit z auta. Realistický pohled: Amerika má to nejlepší
za sebou. Vše je tu jak z 80. let.
U nás to je naštěstí jiné. V České republice oprávněně nadáváme na vysoké daně, regulace
všeho možného, ale... Můžete u nás vyučovat či rodit děti doma, když chcete. Máme lesní
školky, nemusíme regulovat každé sousto, které dítě dostane do úst. Podnikatelé stále ještě
můžou provozovat hospody a bary pro kuřáky. Sice nám zakázali žárovky, ale my si dál
vesele kupujeme žárovky převlečené za „tepelné koule.“ Máme různé předpisy, ale všichni
jezdíme po dálnici stopadesátkou, když spěcháme a stav silnice to dovolí. Jedna věc jsou
předpisy, ale zlatý selský rozum Čechů si nakonec najde cestu.
Lásku k vlasti člověk nově vidí, když pozná jiné země. Mnoho míst na světě je krásných a
inspirativních, ale nemůžu si pomoct: Miluju Prahu a není lepší sport než se procházet po
Brdech. Ne nadarmo se říká: Všude dobře, doma nejlíp.

6. 9. 2015
Možná přijde někomu divné dávat peníze na boj. Žijeme ale v reálném světě, kde nejsou jen
hodní lidé. Je nutné věřit v dobré lidi, ale musíme počítat i se špatnými. A těmi špatnými
rozhodně jsou islamističtí fanatici z organizace Islámský stát. Dělají strašná zvěrstva,
zotročují ženy a vyhání lidi s jejich dětmi z jejich domovů. Není tedy nic jasnějšího než, že
jsou zlo. A zlu je nutné se stavět.
Věřím taky, že zastavením Islámského státu částečně ustane ta velká vlna migrace do
Evropy. Vždy je nutné hledat u problémů jejich příčiny a jednou z příčin nynější migrace je
Islámský stát. Pokud se lidé nebudou bát žít ve své zemi, pak jistě mnoho z nich nebude mít
tolik důvodů riskovat tu strastiplnou cestu k nám.
Upřímně, neřeším politické zázemí kurdské domobrany na severu Sýrie, fandím jim v jejich
boji proti Islámskému státu a to je celé. Snad jim i těch mých tisíc dolarů v tomto boji
pomůže. Budu v to věřit!
Mohl bych vytvářet nebo podepisovat petice, ale to realitu nezmění. Připadá mi účelné
pomoci těm, kteří se přímo na místě staví teroristům se zbraní v ruce.

27. 10. 2015
O této „genderové rezoluci“ se hlasovalo 8. října a týkala se „rovných příležitostí a rovného
zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání“. Četl jsem si ji dvakrát a stejně
významu některých návrhů příliš neporozuměl. „Podporování a povzbuzování členských
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států při začleňování transsexuálních a intersexuálních osob do školení na podporu
rozmanitosti“ přesahuje moji představivost! Jsem asi příliš krátkou dobu europoslancem,
abych pochopil, co je „školení v rozmanitosti“ nebo co je „intersexuál“.
Myslím si, že něco takového může skutečně vymyslet jen naprosto od reality odtržený
jedinec, který podlehl bruselskému prostředí. Nemyslím si, že starostí běžných občanů je
školení intersexuálů. Bohužel podobnými věcmi se zabýváme v Evropském parlamentu
pravidelně.
Pro tuto rezoluci nakonec hlasovalo 344 poslanců, 156 bylo proti a 68 se zdrželo. Rezoluce
byla schválena (přijaté znění zde). Já byl samozřejmě proti tomuto neuvěřitelnému
bruselskému výplodu. Pro lepší představu vyberu několik dalších bodů.
Evropský parlament:
16. „vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořením účinných monitorovacích systémů
přijaly opatření zaměřená na dohled a kontrolu za účelem zlepšení shromažďování údajů
o případech obtěžování a diskriminace na základě pohlaví“
17. „vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala efektivnost vnitrostátních orgánů zabývajících
se vyřizováním stížností a jejich postupy v souvislosti s uplatňováním směrnic o rovnosti
žen a mužů v otázkách pohlavní identity, jejího vyjádření a změny pohlavní příslušnosti“
36. „vyzývá členské státy, aby […] stanovily pro společnosti povinnost vypracovat a
uplatňovat roční podnikové plány pro rovnost žen a mužů“
41. „vyzývá členské státy, aby přijaly nutná opatření pro obrácení důkazního břemena tak,
aby se zajistilo, že to vždy bude zaměstnavatel, kdo bude muset prokázat, že zjištěné
rozdílné zacházení nevede k žádné diskriminaci“
45. „zdůrazňuje, že jedním z nejlepších způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, se ukázaly
závazné kvóty“
U bodu 41 mě trápí, že Evropský parlament vyzývá k nabourávání základního principu
právního státu. O presumpci neviny zřejmě ostatní poslanci ani neslyšeli. Nezbývá než
doufat, že se výplody těchto rádoby zástupců „evropského lidu“, jak si rádi sami evropští
socialisté a lidovci říkají, nebude nikdo řídit.
Takovýchto rezolucí pro vaši představu chrlí výbory a Evropský parlament několik každý
měsíc. V těchto rezolucích Evropský parlament deklaruje svoje postoje k nejrůznějším
tématům. Obvykle něco odsuzuje, vítá či naléhavě vyzývá. Všechny tyto rezoluce jsou
prakticky k ničemu, nemají žádnou legislativní váhu a jedná se jen o slohová cvičení
nudících se europoslanců. Jejich smysl spočívá v jediné věci, odhalují nám uvažování
většiny členů tohoto divného orgánu.
Jestli někdo tvorbu těchto rezolucí ve výborech považuje za práci, já tedy ne. Za svůj úkol
považuji bránit svým hlasováním a argumentací těmto zhůvěřilostem, nikoliv je
„vylepšovat“.
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6. 11. 2015
„Oběd zdarma“ neexistuje. Levnější volání ze zahraničí díky nové regulaci
roamingu zaplatíme vyššími cenami doma. Řešením drahého volání ze zahraničí je
konkurence a inovace, ne další regulace.
Evropský parlament před pár dny schválil nařízení, které má zrušit příplatek za volání ze
zahraničí, tedy roaming. Nebyl by to však Brusel, aby vše nebylo trochu jinak. Pojďme se
podívat, jak to tedy celé ve skutečnosti je a proč tato regulace není dobré řešení.
Na základě nařízení EU nejprve nastane přechodné období, kdy od května 2016 do června
2017 mají operátoři dovoleno účtovat si maximální povolenou částku za roamingové
služby. Za minutu volání to má být příplatek 0,05 EUR. Od června 2017 začne platit zákaz
příplatek účtovat, ale jen do určitého limitu. Po provolání tohoto limitu vám účtovaný
roaming opět naskočí. Jaký bude tento limit? To má určit Evropská komise do prosince
příštího roku. A nikdo netuší, jestli bez příplatku bude 10 minut nebo třeba 100 minut volání
ročně. Například Lidové noviny spekulovaly, že by se mohlo jednat o 50-100 minut, 50 sms a
150 MB dat za rok.
Balíčky služeb, které zahrnují v rámci paušálu i volání ze zahraničí, přitom nabízejí operátoři
už dnes i bez regulace!
Podle vyjádření Rady EU totiž budou příplatky navíc zrušeny od 15. června 2017 jen “za
předpokladu, že stávající zjištěné problémy na velkoobchodních trzích s roamingem budou
vyřešeny.“ Jinými slovy, pokud unijní představitelé zjistí, že takto regulovaný trh nefunguje,
mají za úkol vymyslet jiné řešení a roaming zrušen nebude. Dokument Rady dále uvádí, že
„za zvláštních a výjimečných okolností, kdy poskytovatel roamingu není schopen pokrýt své
celkové skutečné a předpokládané náklady“, může požádat o povolení poplatky opět
účtovat. Opět přeloženo do češtiny to znamená, že pokud bude operátor prodělávat z
důsledku nízkých cen na domácím trhu a úbytku tržeb z roamingu, může požádat, aby jej
mohl opět účtovat.
Co ušetří cestovatelé, zaplatí navíc lidé doma
Vlastně se očekává, že operátoři, kteří přijdou o tržby v důsledku regulace roamingu, si to
vynahradí na domácím trhu. Dosud ceny volání doma klesaly, a tomu bude “díky” evropské
regulaci konec. Na levnějším volání ze zahraničí tak vydělají lidé, kteří často cestují, ale
doplatí na něj lidé, kteří volají jen v rámci České republiky.
Není náhoda, že roamingovou regulaci protlačují europoslanci, komisaři, náměstci a
úředníci, kteří neustále cestují mezi domovem a Bruselem.
EU nám tedy opět stvořila takového kočkopsa, který který se má na jednu stranu tvářit, že
chrání spotřebitele a na druhou, že nelikviduje operátory. Roamingovou regulaci zkrátka
považuji za “europopulismus” – snahu EU podbízet se občanům.
Řešením je více konkurence
Domácí hovory dlouhodobě zlevňují. Tzv. virtuální operátoři, kteří neprovozují vlastní síť
vysílačů, ale pronajímají si je od některého ze stávajících vlastníků, navíc přinesli lidem
velmi levné volání, nezávislost v podobě dobíjecího kreditu a anonymitu. To stejné můžeme
mít i pro roaming.
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Virtuální operátoři již dávno předtím existovali například Velké Británii. Jelikož zde žije velké
množství cizinců tito operátoři se rychle přizpůsobili a začali nabízet výhodné balíčky volání
do zahraničí. Vezměme si i dnes modelový příklad od britského operátora VectoneMobile.
Za měsíční poplatek 20 GBP nabízí neomezené volání do všech britských sítí, neomezená
data, 500 minut volání do Evropy. Mimo tento balíček, stojí minuta volání do ČR 40 haléřů
na pevnou linku a 2 Kč na mobil. Tedy i v dnešní době můžete paradoxně volat z Británie do
ČR levněji než si voláme my v rámci vnitrostátních cen mezi sebou. A toto nepřinesly
regulace EU, ale svobodný trh!
Problémy hledejme u politiků, kteří vytvářejí regulace, licence a překážky pro vstup
konkurence na trh a to ve všech odvětvích, nemusíme vůbec mluvit o mobilním
telefonování. To nespraví nová regulace! Proto jsem jako europoslanec hlasoval proti
roamingovému nařízení. Díky konkurenci a volnému trhu se rozšiřují možnosti připojení na
internet zdarma přes wifi – na McDonaldech, na pumpách, v kavárnách, hotelech. Objevily
se aplikace jako Skype apod, díky kterým můžeme volat zdarma. Facebook mnoha lidem
volání zcela nahradil.
Tyto inovace chytrých lidí, usnadňují lidem život, ne regulace politiků.

12. 11. 2015
V dalším díle exkluzivních svých zápisků nás europoslanec Petr Mach vezme na pracovní
návštěvu Izraele.
V listopadu jsem s dalšími evropskými poslanci, se kterými mě pojí důvěra ve volný trh a
kritický pohled na Evropskou unii a migrační kvóty, navštívil Izrael. Na programu bylo
setkání s politiky a vysokými úředníky izraelského ministerstva zahraničí, vystoupení na
mezinárodní konferenci, návštěva drúzské menšiny a také cestu do sporné oblasti
Západního břehu Jordánu. Cílem cesty bylo udělat si přímo na místě názor na problémy
Blízkého východu.
Proti bojkotu židovských výrobků
Na titulních stranách izraelských novin se řešilo chystané evropské označování zboží
vyprodukovaného židovskými osadníky ze Západního břehu Jordánu. Ministryně zahraničí
Evropské unie Federica Mogheriniová prosazuje nařízení, aby se pro evropský trh speciálně
značily izraelské výrobky, které pocházejí ze sporných území, respektive aby se
neoznačovaly jako Made in Israel.
Pro izraelskou televizi jsem uvedl, proč jsem proti této regulaci. Předně jsem zastáncem
přátelských vztahů mezi Českou republikou, potažmo Evropskou unií, a Izraelem.
Nálepkování židovských produktů přátelské vztahy narušuje. Jsem rozhodně pro volný
obchod a chystané nálepkování má za cíl obchod s Izraelem omezit. A jsem proti
nálepkování lidí – nebo výrobků – jen pro to, že pocházejí ze sporných území. Bojkot
výrobků by navíc uškodil jak Izraelcům, tak palestinským Arabům, kteří pracují v židovských
továrnách a na židovských farmách.
Tím, jestli jednotlivé země světa uznávají zboží vyrobené v územích na Západním břehu pod
izraelskou kontrolou jako zboží izraelské, de facto dávají nepřímo najevo, v jakých hranicích
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Izrael uznávají. A podle mého hlubokého přesvědčení tato citlivá zahraniční politika náleží
jednotlivým členským státům, nikoliv Evropské unii.
Ať si každý kupuje výrobky, jaké chce, a bojkotuje, koho chce, ale Evropská unie nemá tento
bojkot podporovat! Bojkot výrobků a označování až moc připomíná německý bojkot a
označování Židů ve třicátých letech minulého století, které vedly k holokaustu a světové
válce.
Bezpečí – vedlejší produkt ekonomické svobody
V Jeruzalémě jsem vystoupil na konferenci na téma bezpečnosti, mezinárodních vztahů a
ekonomické svobody. Zmínil jsem, že shodou okolností mnoho velkých obhájců volného
trhu, od kterých po léta čerpám politickou – Friedrich August Hayek, Ludwig Mises, Milton
Friedman, Ayn Randová, Walter Williams či Steven Horwitz – jsou židovského původu.
Argumentoval jsem, že pro vážnost vojenských hrozeb nesmíme polevit v obhajobě volného
trhu a nízkých daní. Právě naopak! Volný trh a nízké daně zajistí prosperitu a prosperita
zajistí, že budeme moci být vyzbrojeni proti těm, kdo ohrožují naši bezpečnost – ať jde o
Islámský stát, nebo jiné. Tak jako je vedlejším produktem ekonomické svobody prosperita,
je jím i větší bezpečnost.
Video z konference
Navštívili jsme jeruzalémské Staré Město – slavnou Zeď nářků, hrobku krále Davida,
křesťanský chrám Božího hrobu – místa, kde se protíná židovská, křesťanská a muslimská
tradice. Turistů zde bylo pomálu vzhledem k nedávné vlně teroristických útoků. I během
naší krátké návštěvy došlo k několika takovým útokům – nelegální arabský imigrant ubodal
ve městě Netanja osmdesátiletou Izraelku, Palestinec najel na skupinu lidí v Jeruzalémě.
Problém sporných území
Podnikli jsme také cestu do na Západní břeh Jordánu. Židé pro toto místo používají
historické názvy Judea a Samaří. Tato oblast zahrnuje území, která jsou pod izraelskou
správou, smíšená území a území, která jsou pod správou palestinské autonomie.
Arabové na palestinských územích na Západním břehu Jordánu neplatí žádné izraelské
daně, neslouží v izraelské armádě, zkrátka plně podléhají palestinské autonomní správě.
V Izraeli přitom můžou pracovat i studovat. Arabština je v Izraeli vedle hebrejštiny a
angličtiny oficiálním jazykem. Problém Judeje a Samaří – Západního břehu – je, že území je
„sporné“. Chtěli by ho Arabové z Palestinské autonomie [polostátní útvar Palestinská
autonomie je de facto tvořený Západním břehem Jordánu a Gazou), ale mají na něm svá
města a vesnice i Židé.
Ti, kdo podporují vyhlášení Palestinského státu na tomto „území nikoho“ ale nedomýšlejí, co
by bylo s židovskými městy nebo jaké má mít takový stát hranice. Palestinský stát je
virtuální realita, která žije z evropských dotací. Na univerzitě v Arielu, židovském městě na
Západním břehu, nám řekli, že rádi ministryni Mogheriniovou uvítají – ať jim řekne do očí,
kde je podle ní ta správná hranice Palestinského státu a proč že se mají jejich výrobky
v Evropské unii speciálně nálepkovat.
Linie střetu civilizací
Zatímco z východu čelí Izrael sebevražedným atentátům Palestinců, ze severu je ostřelován
ozbrojenci z organizace Hizballáh a z jihu jednotkami Hamásu z pásma Gazy. Navíc jen 60
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kilometrů od izraelských hranic se Sýrií operuje Islámský stát, nyní největší teroristická
organizace světa.
Izrael je přímo na linii „střetu civilizací“ a nechápe „sebevraždu“, kterou páchá Evropa
otevřením hranic muslimským imigrantům. Vysvětloval jsem, že v České republice tato
politika absolutně nemá podporu, ale že v Evropské unii jsme byli bohužel přehlasováni.
Na severu Izraele žije asi stotisícová menšina drúzů, příslušníků zvláštní náboženské
odnože islámu. Ti, se kterými jsem se potkal, jsou mírumilovní, vyznávají monogamii, jejich
ženy se nezahalují a jsou s muži rovnoprávné. Drúzové jsou loajální občané Izraele a mnoho
z nich i slouží dobrovolně v izraelské armádě. Další stovky tisíc Drúzů žijí za hranicí v Sýrii,
kde po boku vládních jednotek bojují proti Islámskému státu. Mnozí Izraelci by
nepovažovali za špatné, kdyby na troskách Sýrie vznikl drúzský stát, který by byl přátelským
sousedem Izraele.
Z rozhovorů s mnoha Izraelci – běžnými lidmi i vysoce postavenými, jsem pochopil, že
Izraelci mají – stejně jako já – velké sympatie pro boj Kurdů na severu Sýrie s Islámským
státem. Považují je za statečné bojovníky. Izrael je ale velmi zdrženlivý, pokud jde o
zapojování se do konfliktů v Sýrii vyjma leteckou pomoc Kurdům a humanitární pomoc
Drúzům.
Příklad Izraele nám ukazuje, jaký smysl má pro prosperitu a bezpečnost občanů ochrana
hranic a efektivní armáda chránící zemi proti útokům zvenčí. V České republice i
v Evropském parlamentu se budu zasazovat za udržení volného obchodu a přátelských
vztahů s touto zemí.
Zdroj: http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/305734-z-deniku-europoslance-na-blizkemvychode

17. 11. 2015
Vzpomínám na listopad 89 a raduji se ze svobody. Nemám ale radost z nastupujícího
korporativizmu a novodobého diktátu z Bruselu, který nahradil diktát moskevský. Výročí 17.
listopadu nám ale připomíná naději a změnu.
Patřím do generace, která si 17. listopad 1989 živě pamatuje. Byl jsem v prvním ročníku
gymnázia Na Zatlance a hned následující pracovní den jsme zahájili stávku. Celý listopad
jsem velmi silně prožíval se spolužáky a kamarády i se svou rodinou a nakonec jsme se
radovali ze svržení socialismu a vlády jedné strany.
Musím říct, že mám v úctě všechny, kteří se socialistickým mocipánům postavili, bez
ohledu na to, že později projevili názory a postoje, které mi už blízké nejsou. Odpor vůči
totalitě se cení!
Stručně zmíním, z čeho se stále raduji, a z čeho naopak dnes radost nemám.
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Raduju se dosud z toho, že máme demokracii, svobodu projevu, svobodu volby i právo
zakládat politické strany. Můžeme podnikat a hledat si práci podle svého gusta. Většině lidí
vzrostla životní úroveň, můžeme cestovat.
S dnešními poměry ale nejsou spokojeni lidé ani na pravici ani na levici. Jedni říkají, že
máme příliš socialismu a druzí, že příliš kapitalismu. V čem je tedy problém?
Socialismus jsme zavrhli, ale kapitalismus jsme nevytvořili. To, co dnes máme, je
korporativismus. Tedy stav, kdy daně jak živnostníků, tak zaměstnanců jsou vybírány do
státního rozpočtu a v hojné míře předávány velkým korporacím napojeným na vládu.
Korporace sají státní peníze v podobě dotací, pobídek, daňových prázdnin či vykoupení
dluhů. Takovou možnost živnostník nebo dělník nikdy nedostane. Zákony jsou tvořeny na
míru velkým firmám a na úkor drobných živnostníků a zaměstnanců.
Diktát z Moskvy byl nahrazen diktátem z Bruselu a zvrácené severozápadní chápání
lidských práv v podobě migračních kvót, pozitivní diskriminace či odebírání dětí rodinám do
náruče „moudrých“ úředníků ničí naši vlastní kulturu a tradice.
Výročí 17. listopadu nám ale připomíná naději, že stávající stav není naším nevyhnutelným
osudem.
V posledních letech se lidé začínají probouzet a hledat východisko. Východiskem ale není
ani nenávist, ani slepá víra v manažera-mesiáše, ale vize spravedlivé společnosti a svobody
pro všechny usilovat o vlastní štěstí. A za tuto vizi bojujme!

24. 11. 2015
Pražský magistrát zrušil z bezpečnostních důvodů tradiční slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na Staroměstském náměstí. Buďme na své tradice hrdí a neustupujme před zlem.
Nikdy jsem nepodporoval, aby stát z peněz daňových poplatníků dotoval kulturu a všelijaké
projekty, které by bez státu prostě nebyly. Protože, co lidi sami nechtějí, stejně nebude mít
kýžený dopad a jen se tím rozhází peníze lidí, kteří by je sami utratili na to, co pro ně má
smysl. Málo jsem ale vždy zmiňoval, že tradice a kulturu musíme uchovávat především my
sami. A mezi takové tradice patří i ty vánoční.
Podívejte se zpátky do minulosti. Vzpomínáte si na to, jak dobré vánoční cukroví pekla vaše
babička? Jak tím celý dům voněl? Jak vám plaval kapr ve vaně? A pamatujete, jak jste
všichni doma společně zdobili vánoční strom a zpívali u toho koledy? A pod stromkem pak
našli dárky, ze kterých jste měli radost? Tohle všechno a ještě mnohem víc jsou naše
tradice. A jsou to dobré tradice, protože když se tak dívám na náš západní svět zkažený
multikulturalismem, politickou korektností a přehnanou regulací všeho, máme důvod si
svoji jedinečnost zachovat.
Naše tradice a náš způsob života jsou výjimečné a máme důvod být na ně hrdí. Povedlo se
nám zachovat svobodu i bezpečnost bez hromady vojáků a policistů v ulicích, jako je tomu
v jiných zemích. A zachovali jsme si také ve velké míře naše tradice. Tradice jsou svým
způsobem styl žití. Pomáhají nám zejména teď o Vánocích ke klidu. Žijeme rychlou dobu a
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pečení cukroví nás alespoň na chvíli zastaví. I já se těším, až zas letos manželce s pečením
pomůžu a užijeme si vánoční pohodu.
Dočetli jsme se, že pražský magistrát letos upustí od tradičního rozsvícení vánočního
stromu na Staroměstském náměstí z bezpečnostních důvodů – vzhledem k smutným
evropským událostem. To je mi líto, protože máme rádi ten moment, kdy se ze tmy vynoří
pokaždé jiná světýlka.
Chápu ten bezpečnostní argument, ale pokládám si otázku, jestli by nestačilo na tu jednu
událost kontrolovat vstup na náměstí a zabránit vnášení petard nebo výbušnin. Nemůžu se
totiž zbavit pocitu, že se zrušením slavnostního rozsvěcení vánočního stromu o něco
přicházíme. Na Staroměstském náměstí bude jistě i tak hodně lidí, takže bezpečnostní
riziko tam samozřejmě zůstane. Ale já se na ten vánoční strom stejně přijdu podívat,
protože je to má tradice!

1. 12. 2015
Evropská komise po pařížských teroristických útocích přišla s návrhem směrnice, která má
omezit právo legálního držení zbraní v celé Evropské unii.
Jsem zásadně pro to, aby bezúhonný český občan měl nadále možnost legálně držet zbraň,
ať pro sport nebo pro vlastní ochranu, a českou legislativu v této oblasti považuji za jednu z
nejlepších v Evropě. Držení střelných zbraní, včetně samonabíjecích, které chce EU zakázat,
je již nyní v České republice pochopitelně předmětem regulace. K vlastnictví zbraně je třeba
zbrojní průkaz a povolení od policie, což zaručuje, že se zbraň nedostane legálně do ruky
tomu, kdo pro její držení není způsobilý.
Zákazy zbraní se vždy týkají pouze lidí, kteří dodržují zákony. Zločinci legální zbraně
nepoužívají, protože podle nich by je policie rychle vystopovala, a tudíž se jich nová
omezení nijak nedotknou. Legálními zbraněmi je spácháno jen asi 2-3 promile násilných
trestných činů. Koneckonců i zbraně, se kterými teroristé vraždili v Paříži, jsou ve Francii
zakázány.
Chystaný zákaz držení některých zbraní by omezil nejen práva držitelů těchto zbraní, ale i
celkovou obranyschopnost obyvatelstva.
V Evropském parlamentu se budu nadále zasazovat o to, aby právo slušných lidí na obranu
nebylo omezováno a aby se diskuze o zbraně vedla na základě faktů a statistik a nikoliv na
základě emocí politických představitelů. Budu hlasovat proti omezování práva držet zbraň a
pro tento postoj budu aktivně hledat podporu i u dalších poslanců.
V Praze dne 30. listopadu 2015
Petr Mach, europoslanec a předseda Svobodných
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3. 12. 2015
Občanské války v Sýrii a Libyi jsou určitě hlavní příčinou současné migrační vlny. Přespříliš
štědrá sociální politika vůči migrantům v západních zemích je druhým důvodem. Nesmíme
ale zapomínat na to, že migranty žene do Evropy i chybná obchodní a zemědělská politika
EU.
Evropská unie je celní unií, jež se brání světovému zboží svým jednotným celním
sazebníkem, který má přes deset tisíc položek na téměř tisíci stranách. Kromě toho EU
dotuje svoje vlastní zemědělce – každá kráva v EU bere na dotacích dvě eura denně,
přičemž v některých afrických zemích nemá takový příjem 90 % populace . EU také
každoročně chrlí tisíce stran textu nejrůznějších regulací. Tyto tři věci dohromady
znamenají smrtící koktejl pro africké exporty a jsou tak jedním z hlavních důvodů chudoby a
nestability v regionu.
Do padesátých let byly evropské země tradičním odbytištěm afrických exportů. Po založení
Evropského společenství se ale vše změnilo. Evropská unie sice postupně omezuje cla, ale
přibývá méně viditelných rafinovaných překážek obchodu.
Třeba s Egyptem má EU uzavřenou asociační dohodu, která egyptským exportérům
zajišťuje bezcelní přístup pro výrobky zpracovatelského průmyslu a snížená cla pro
zemědělské a rybářské produkty. V praxi to znamená, že např. pomeranče, datle, fíky,
ananasy nebo buráky z Egypta nepodléhají clům.
V případě Tuniska již existuje kvóta na dovoz pomerančů, a to 22 miliónů kg pro rok 2015.
Nad tuto kvótu už pomeranče podléhají clu. Stejně tak olivový olej nepodléhá clu do
množství 56 tisíc tun ročně. Avšak na datle je clo 7,7 %; na čerstvé fíky 5,6 % a 8 % na
sušené; na ananasy 5,8 %.
Obchodní smlouvy, které má EU uzavřené s africkými zeměmi, sice v prvních článcích
odstraňují celní bariéry, ale v dalších článcích nové a často nepřekonatelné bariéry vztyčují.
EU nutí africké země přebírat evropskou legislativu, která je často drahá pro nás, natož pro
africké země. Všelijaké finanční či antidiskriminačních směrnice EU po Africe žádá, jak
můžeme vidět třeba v asociační dohodě s Tuniskem (např. čl. 51–53) nebo asociační
dohodě s Egyptem (čl. 47–49 a 61).
Nejrůznější studie ukazují, jak náročné je pro africké exportéry splnit všechny předpisy.
Afričtí exportéři potřebují stále více razítek a vynakládat stále více peněz na to, aby se na
evropský trh dostali. Např. import podzemnice olejné musí překonat osm produktových
standardů, aby byl na vnitřní trh EU vpuštěn. Na studie odkazuje článek v časopise Laissez
Faire. Znepokojivý je i nárůst počtu těchto překážek. Např. ryby musely v roce 1995 projít
přes 18 standardů, aby se dostaly na evropský trh, v roce 2000 to již bylo 27 a v roce 2012
dokonce 49.
Článek na webu OSN zmiňuje, že Uganda by musela utratit sedm miliard korun na vylepšení
svých procesů zpracování medu a producenti kávy by museli zdvojnásobit svoje náklady,
aby vyhověli standardům EU.
Nejen, že EU komplikuje dovoz zboží z Afriky, ona navíc ničí tamní výrobce exportem
dotovaných potravin. Jak píše např. britský Independent: „Evropské země vozí do Afriky
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15. 12. 2015
Eurorealisté se snažili vidět na EU i to dobré, zatímco my euroskeptici jsme prý vše jen
kritizovali…
Realisté vyzdvihovali volné cestování po Evropě bez hranic, jednotný trh uvnitř EU bez cel a
věřili v mír a spolupráci, vždyť proto prý EU vznikla! A toto všechno je teď téměř pryč. A mě
to rozhodně netěší.
Eurorealisté se nám skeptikům často smáli, když jsme ukazovali na unijní směrnice o
velikosti okurek či zákazu používání názvu pomazánkové máslo. Realisti totiž ukazovali na
samotný jednotný trh bez cel, který EU přinesla. Porovnáte-li dnes ovšem, co je důležitější,
jestli Evropa bez vnitřních cel nebo přeregulovanost domácích trhů, která ničí malé
živnostníky, tak dál trvám na tom, že právě ty směšné směrnice a zákazy jsou víc zhoubné.
Zkuste si teď o vánocích přivonět k eurojablku ze supermarketu a pak si vzpomeňte na naše
česká jablka, která nesplňovala unijní normy.
Volné cestování bez hranic je rychlé. Hodně z nás si neslo vzpomínky na uzavřenou Českou
republiku před rokem 89. A o to víc jsme chtěli otevřené hranice. Smět odejít a cestovat,
když se nám zachce. Trochu jsme se ale nechali unést emocemi a upozadili jsme
bezpečnostní rizika, která otevřené hranice přináší. Nedá mi to nepřipomenout, že skeptici
upozorňovali na rizika Lisabonské smlouvy, která přesunula národní pravomoci v oblasti
migrační politiky na EU.
A nakonec to nejdůležitější o co šlo v první řadě – o mír. Hodně lidí je schopno mnohé
zkousnout jako cenu za mír. Eurorealisté byli ochotni zregulovat, odevzdat a omezit, co si
EU zamane, hlavně když nebude válka. A já vám na to říkám, že jste se báli války a odevzdali
jste naši svobodu a hrdost a bezpečně se stejně necítíme. Nemluvě o tom, že jste přitom
strachu zaprodali Izrael. EU chce nálepkovat izraelské produkty a vy mlčíte? Stojí nám to
ještě za to?
EU se zkrátka tvářila jinak, než jaká dnes je, a já vím, že vy to teď vidíte.
Petr Mach
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2. 2. 2016
Británie chce získat v EU další výjimky. Jinak budou voliči v referendu hlasovat pro
vystoupení země z EU. Pro Českou republiku je to skvělá příležitost, jak za svůj souhlas také
něco získat.
Velká Británie je vlastně už dnes jednou nohou venku z EU.
Británie nemusí zavádět euro. Británie má výjimku ze společné migrační a azylové politiky.
Británie není v Schengenu, takže kontroluje vlastní hranice. Na Británii se nevztahuje Listina
základních práv EU. A členské státy vrací Británii každoročně většinu jejího čistého
příspěvku do rozpočtu EU, to vyjednala kdysi dávno ještě Margaret Thatcherová.
Teď chce britský premiér pro svoji zemi další výjimky. Chce, aby mohly parlamenty
členských států zablokovat návrhy Bruselu, a chce, aby Británie nemusela lidem z ostatních
členských zemí EU, kteří se v Británii usadí, platit sociální dávky, pokud tam nepracovali a
neodváděli daně.
Britové budou brzy o svém členství v EU hlasovat v referendu. Pokud jejich premiér
nevyjedná dost ve prospěch Británie, pak budou voliči nejspíš hlasovat pro vystoupení z
unie.
Aby Británie další výjimky dostala, musely by s tím souhlasit všechny ostatní členské země.
I u nás v České republice se o tom, co se vyjedná, bude hlasovat v parlamentu.
Jsem pro to, požadavkům Velké Británie vyhovět. Ale ne zadarmo!Vyzval jsem dopisem
předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby s britskými požadavky souhlasil,
výměnou za dvě drobné výjimky pro Českou republiku. Těmi by byla výjimka z migrační
politiky (aby nám EU nemohla nařizovat kvóty na přerozdělování migrantů) a výjimka z eura
(aby u nás nemohlo být zavedeno euro proti naší vůli).
Jsou to dvě výjimky, které koneckonců Velká Británie už dávno má, tak proč bychom je
nemohli mít také my? My dosud žádnou výjimku z pravidel EU nemáme!
Kritizoval jsem premiéra Topolánka, když souhlasil s Lisabonskou smlouvou, která ubrala
pravomoci Česé republice a nic jsme za to nezískali. Pak jsem kritizoval premiéra Petra
Nečase, když jen tak, aniž by za to pro Českou republiku cokoliv získal, souhlasil s návrhem
německé kancléřky Merkelové, aby se změnila Smlouva o fungování EU. Merkelová tehdy
potřebovala změnit smlouvu tak, aby země eurozóny mohly založit záchranný fond ESM, ze
kterého nyní dotují bankrotující země eurozóny. Nečas mohl tehdy jednoduše říct, že změnu
smlouvy rád podpoří, pokud nám dají výjimku ze zavedení eura. To neudělal.
Jednat o výjimkách bude asi už Evropská rada premiérů 18. února. Myslím, že by náš
parlament měl co nejdřív jednat o tom, jaký mandát premiérovi na jednání dá a neměl by
souhlasit s udělením dalších výjimek pro Británii, aniž by za to Česká republika cokoliv
získala. Kdybych byl českým poslancem, takové jednání poslanecké sněmovny bych určitě
požadoval.
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Pane premiére, vyjednejte pro Českou republiku výjimku z eura a z migračních kvót, teď je k
tomu skvělá příležitost. Neprodejte naši zemi levně, jako to dělali naši premiéři dosud.
Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu za Svobodné

3. 2. 2016
Migrační vlna, která se valí na Evropu, vyvolává řadu problémů a otázek. Přibývá násilí a lidé
se bojí o budoucnost svoji a svých dětí. Jak máme my v České republice na tyto problémy
rozumně reagovat?
Svoboda a ochrana hranic
Suverénní stát má své hranice a jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečnost a spravedlnost
pro své občany.
Nikdo nemá rád, pokud mu někdo jiný něco bere, vnucuje nebo jinak omezuje jeho práva.
Lidé by měli být svobodní ve svém rozhodování, co budou dělat, s kým budou
spolupracovat, a v co budou věřit – pokud tím neporušují práva druhých. Chceme zkrátka
svobodnou zemi pro své občany, ale není v našich silách zachraňovat celý svět.
Tak jako vlastník domu nebo bytu zamyká dveře a sám rozhoduje, koho na svůj pozemek
vpustí, má i stát své hranice a rozhoduje, koho na své území vpustí. Máme právo udělit
cizinci v nouzi azyl, ale nikoliv povinnost. Nikdo nemá a priori právo usadit se v České
republice.
Ten, koho k nám pozveme, musí dodržovat naše zákony a naše zvyklosti. Každý cizinec
musí dodržovat stejné zákony jako místní obyvatel. Pro Čechy zde také platí, že neznalosti
zákona neomlouvá. A rozhodně nelze připustit, aby se někdo dovolával práva šaría na
našem území. Pro občany i cizince musí platit, že jim stát nemá mluvit do obchodních
vztahů, ale v životě musí pro všechny platit stejná pravidla.
Multikulturalismus selhal
Je věcí každého, v co věří. Ať si lidé v Saúdské Arábii vyznávají islám. Pokud ale přicestuje
na návštěvu muslim k nám, nemůže se zde oženit se dvěma manželkami současně. Nevěra
manželky může u nás důvodem k rozvodu, ale rozhodně ne k násilí. My vyznáváme rovnost
lidí před zákonem a každého člověka bereme jako samostatného jedince. Když je žena
zahalená od hlavy k patě a jde v podřízeném postavení dva kroky za svým mužem, do naší
kultury to nepatří.
Multikulturalismus – myšlenka, že vedle sebe můžou bezproblémově žít různé kultury, aniž
by se přizpůsobily místním zákonům – selhal. V mnoha francouzských a belgických
městech jsou muslimské čtvrti, kde jen bují nezaměstnanost, kriminalita, frustrace a kde
vzniká živná půda pro džihádismus. Nedokázali jsme dosud vyřešit problémy s romskou
menšinou, tak nevytvářejme v České republice menšiny nové. Bylo by to od nás hloupé a
neodpovědné.
Soucit a pravá solidarita
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Ostražitost nevylučuje pomoc lidem v nouzi. Jeden nadační fond organizuje pomoc pro
skupinu 153 křesťanských uprchlíků z oblasti iráckého Mosulu, ohrožených na životě
Islámským státem. Sbírají prostředky od dobrovolníků na jejich převoz do České republiky.
To, že se jedná o křesťany, zajišťuje, že jejich soužití zde bude jednodušší. Klademe si
otázku, proč bohaté arabské státy podobně nepomáhají muslimským uprchlíkům, jako
Saúdská Arábie, která má k dispozici statisíce volných stanů pro náboženské poutníky.
Češi nejsou zlí, tisíce lidí pomáhají při každé humanitární katastrofě všude po světě,
dobrovolně a bez donucení. Rozhodně se ale stavíme proti vynucené solidaritě – proti
bláznivé myšlence na přerozdělování migrantů na základě povinných kvót. Nechceme si
nechat žádné migranty vnutit a ani nechceme u nás držet někoho, kdo u nás být nechce!
Schengen selhal
Bylo praktické mít se sousedy dohodu o odstranění vnitřních hraničních kontrol (Schengen).
Schengen se ale v podstatě rozpadl. Francie po teroristických útocích islamistů začala
kontrolovat hraniční přechody s Německem i Belgií. Dánsko v reakci na postup migrantů
kontroluje hranice s Německem. Své hranice se Slovinskem začalo kontrolovat Rakousko.
Pokud by nekontrolovaně začali cestovat migranti z Německa k nám, i my budeme muset
kontroly na hranici s Německem obnovit.
Vinou zemí, které nedokázaly ohlídat vnější hranice Schengenu a vinou Německa, které
migranty pozvalo, skončilo krátké období, kdy jsme mohli Evropou projíždět pohodlně bez
hraničních kontrol.
Závěr
Držme se zdravého rozumu. Nepodléhejme představě, že máme jakousi povinnost vpustit
kohokoliv do naší země. Elementární soucit s uprchlíky je přirozenou lidskou vlastností,
máme ale právo vybrat si, komu pomůžeme. A máme právo, z bezpečnostních důvodů, když
to bude potřeba, obnovit kontroly na hranicích. Islám je nám cizí, ale neveďme s tímto
náboženstvím válku, on jistě přetrvá v arabských zemích, a zdaleka ne každý muslim je
džihádista a násilník. Máme ale také právo nechtít islám v České republice. A máme
odpovědnost zachovat svobodnou a bezpečnou Českou republiku.

25. 4. 2016
Evropská unie už není neškodná byrokratická instituce, která si libuje v hloupostech, jako
jsou správné míry okurek a gendrová školení. Nyní migrační politika EU ohrožuje naši
svobodu a bezpečnost. Tomu se musíme rázně postavit!
Donedávna jsme byli zvyklí, že Evropská unie je v podstatě neškodná poněkud byrokratická
instituce, která si libuje v hloupostech, jako jsou správné míry okurek a banánů, dotuje
nesmyslná genderová školení a říká nám, jak se má jmenovat naše pomazánkové máslo. A
v nejhorším nám zakáže žárovky. Nyní ale migrační politika Evropské unie ohrožuje naši
svobodu a bezpečnost, a tomu se musíme rázně postavit.
1. To, že jsme v Evropské unii, ještě neznamená, že nám ostatní národy nebo bruselská
byrokracie můžou cokoliv diktovat. Nejen my Češi, ale celá Evropa si už zažila nejeden
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diktát a potlačení národní suverenity, a vždy to dopadlo špatně. Všichni jsme přirozeně
svobodní lidé a nechceme si nechat řídit naše životy, natož z ciziny!
2. Německá kancléřka Merkelová udělala v základu obrovskou chybu, když otevřela náruč
Evropy a myslela si, že to bude jen krásné humanitární gesto. Tohle gesto nás všechny stojí
nejen velké peníze, ale hlavně ohrožuje naši svobodu, základy naší kultury a bezpečnost.
3. Vždy když Evropská unie přijímá nařízení, mají rozhodující slovo Němci. A Němci mají své
zájmy nebo můžou jednat pomýleně, a výsledek vydávají za evropský zájem. Nesmíme
proto přijmout princip, že se v zásadních otázkách můžou jiní spojit a donutit nás např.
přijmout zástupy migrantů.
4. Jsem optimista a vím, že si občané nakonec prosadí své mínění ve volbách. Otázkou je
jen, kolik škody ještě bude napácháno. Určitě se ale nakonec všude v Evropě najdou strany,
které tohle šílené ideologické bláznění odmítnou. Však už se to děje a já doufám, že to i náš
premiér Bohuslav Sobotka dobře vidí.
5. Mnozí politici se bohužel stále chovají v rozporu se zájmy voličů jako lokajové Bruselu.
Naštěstí už ne všichni. Maďarský premiér pořádá ve své zemi referendum o zamítnutí
bruselských kvót na přerozdělování migrantů. V Rakousku vyhrál první kolo prezidentské
volby odpůrce kvót z Rakouské strany svobodných. Ve Švédsku v průzkumech vede strana
Švédští demokraté, která se staví proti bruselské politice, atd.
Buďte si jisti, že u nás jsou Svobodní tou stranou, která vidí, jaká je realita, má pevné zásady
a politiku staví na zdravém rozumu a hájí zájmy našich svobodných občanů. Můžete se
spolehnout, že já ani jiní představitelé Svobodných se před Bruselem nikdy neskloníme a
neotočíme své názory.

6. 5. 2016
Proč Evropská unie láká migranty do Evropy, když lze snadno pomoci migrantům poblíž
jejich domovů? Zřejmě cílem EU není humanitární pomoc…
Statisíce migrantů zamířily – v podstatě na pozvání německé kancléřky Angely Merkelové –
do Evropy a Evropa teď neví, co s nimi. Evropská unie vymýšlí nesmyslné přerozdělovací
kvóty a pokuty pro státy, které si přidělené migranty nepřevezmou.
Řešení je přitom velmi jednoduché. Pokud nám jde opravdu o humanitární pomoc lidem
zasaženým občanskou válkou, je nejlepší pomoci postiženým lidem přímo na místě.
Češi už mnohokrát ukázali, že dovedou pomoci lidem v nouzi. Lidé posílali peníze na pomoc
lidem zasaženým zemětřesením v Nepálu nebo na lidi postižené povodněmi na Srí Lance.
Češi posílají více „déemesek“ na zahraniční pomoc než jiné národy. Je drzost, pokud nás
někteří politici západní Evropy nařkávají z nedostatku solidarity.
Nedávnou pomoc stovek českých dobrovolníků skupině 150 iráckých křesťanů ale lze
popsat výrokem „pro dobrotu na žebrotu“. Stovky Čechů se složily na cestu skupiny
migrantů do naší země, posloužili jsme ale jen jako převaděči pro ty, kteří hned utekli dál do
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Německa, nebo jako cestovka zdarma pro ty, kteří se pak rozhodli na náklady českého státu
vrátit zpět do Iráku. Jinými slovy, tato pomoc nedopadla dobře.
Naopak jiné projekty fungují. Např. organizace Adra sbírá pomoc na syrské uprchlíky v
Libanonu i na pomoc lidem bez přístřeší přímo v Sýrii. Kromě jednotlivců na tuto pomoc
přispívá i česká vláda. Zkrátka lidé nečekali na EU a pomáhají sami dávno. Já např. loni
přispěl syrským Kurdům na obranu před Islámským státem.
Pokud naším cílem není dovézt novou populaci do Evropy a riskovat nárůst terorismu, ale
pomoci lidem v nouzi, pak nejlepší forma pomoci je logicky pomoc v místě katastrofy.
Než vymýšlet kvóty a tresty pro země, které se jim nepodvolí, než uzavírat nerovné dohody s
Tureckem, existuje mnohem lepší řešení, a tím jasným řešením je pomoc přímo v místě.

Sama EU drží ve skladech stovky tun potravin, které eurobyrokrati v minulosti kupovali v
rámci regulací zemědělského trhu. Tak ať nyní EU tyto potraviny vezme a pošle je do Sýrie.
Válka neprobíhá v celé Sýrii. Jen menší část Sýrie je okupována teroristickou organizací
Islámský stát (viz mapa). Pomáhat se dá v oblastech, které jsou pod kontrolou oficiální
vlády prezidenta Assada, a pomáhat se dá oblastem kontrolovaných Kurdy.
Proč tedy láká Německo a EU migranty do Evropy? Proč je nevracíme, odkud přišli a
nepomáháme jim co nejblíž jejich domovů? Zřejmě není cílem vládnoucích politiků pomoci
těm ubožákům, kteří to potřebují. Jejich cílem je změnit evropskou populaci a evropskou
kulturu, zničit naše dědictví, naši kulturu a naše životy.
Politici by měli nechat lidi pomáhat, oni to umí i bez nich. Vlády mají dělat jen to, co je jejich
hlavním úkolem. Kontrolovat hranice a hlídat, aby v rámci těchto hranic vládlo právo a
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bezpečí. Páni premiéři a ministři, paní kancléřko, soudruzi komisaři, Dělejte, co je vaším
úkolem a solidaritu, tu nechte na lidech.
Petr Mach
Vyšlo na: http://machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=508545

23. 5. 2016
Před referendem o vystoupení Velké Británie z Evropské unie vyjednal premiér Cameron pro
Británii příslib lepších podmínek členství. Příklad slíbené a nesplněné výjimky pro Českou
republiku ukazuje, že sliby EU nemají žádnou váhu.
Před nadcházejícím referendem o vystoupení Velké Británie z Evropské unie vyjednal
britský premiér David Cameron pro Británii lepší podmínky členství za podmínky, že země
zůstane v EU. Splní ale EU, co slíbila? Příklad slíbené a nesplněné výjimky pro Českou
republiku ukazuje, že sliby EU nemají žádnou váhu.
Namísto smlouvy vyjednal Cameron jen sliby
Britským voličům na Evropské unii vadil mimo jiné příliv migrantů z východní Evropy a také
trvalé směřování Evropské unie ke stále těsnější integraci.
Proto Britský premiér v únoru na zasedání Evropské rady vyjednal, že Británie bude moci
omezit pravidlo volného pohybu osob a že Británie nebude podléhat zásadě stále těsnější
integrace EU. Cameron nyní voliče v referendu vyzývá, aby na základě vyjednaného
hlasovali pro setrvání země v Evropské unii.
Ve skutečnosti ale Cameron nemá právně závaznou dohodu. Má jen politický slib, že se v
budoucnu smlouvy o EU změní tak, jak Británie požaduje.
Pokud jde o omezení volného pohybu osob, dohodlo se na Evropské radě následující: „S
ohledem na budoucí rozšiřování Evropské unie je třeba uvést, že v příslušných aktech o
přistoupení, které musí v souladu se Smlouvami schválit všechny členské státy, budou
stanovena vhodná přechodná opatření týkající se volného pohybu osob. V této souvislosti
se bere na vědomí postoj Spojeného království, které se vyjádřilo ve prospěch těchto
přechodných opatření.”
Pokud jde o zásadu stále těsnější integrace, shodla se Evropská rada na tomto: “Uznává se,
že Spojené království vzhledem ke svému zvláštnímu postavení, jež je zakotveno ve
Smlouvách, neusiluje o hlubší politickou integraci v rámci Evropské unie. Věcná podstata
této problematiky bude začleněna do Smluv při jejich příští změně v souladu s příslušnými
ustanoveními Smluv a příslušnými ústavními předpisy členských států takovým způsobem,
aby bylo zřejmé, že se odkazy na stále užší svazek nevztahují na Spojené království.”
Aby změny platily, musely by je ratifikovat parlamenty a hlavy států všech členských zemí.
Pokud ovšem Evropská rada splní slib a do příští smlouvy domluvené změny vůbec zařadí.
Sliby České republice nebyly splněny
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Vzpomeňme si, jak to bylo s výjimkou, kterou pro Českou republiku požadoval prezident
Václav Klaus před přijetím Lisabonské smlouvy. Tehdy Klaus podmínil svůj podpis smlouvy
tím, že Česká republika dostane výjimku z tzv. Listiny základních práv EU. Lisabonská
smlouva prošla po té, co se Evropská rada shodla, že v okamžiku uzavření následující
smlouvy o přistoupení nového členského státu, bude k této dohodě připojen protokol
umožňující ČR nepřidat se k Listině práv EU.
Na zasedání Evropské rady 29. října 2009 domluvili premiéři toto: „S přihlédnutím ke
stanovisku České republiky se hlavy států a předsedové vlád dohodli, že v okamžiku
uzavření příští přístupové smlouvy bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy
jednotlivých členských států ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování
Evropské unie připojen protokol,” jehož znění mělo být následující: “Protokol č. 30 o
uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království se
použije na Českou republiku.”
Smlouva, ve které se měla česká výjimka objevit, byla dohoda o přistoupení Chorvatska do
EU z roku 2012. Slíbený text do ní vůbec nebyl přidán. Jak uvedl poslanec Evropského
parlamentu z vládnoucí strany EPP György Schöpflin: „Příslib prezidentu Klausovi byl
politickým gestem k zajištění schválení Lisabonské smlouvy. Máme zde politický slib, který
ale reálně nemá žádný význam.“
Milí Britové, než budete hlasovat o svém setrvání nebo vystoupení z EU, vzpomeňte si na to,
jak EU nesplnila nic z toho, co slíbila České republice.
23. května 2016
Petr Mach
předseda Svobodných a europoslanec
Článek vyšel zde na Idnes

31. 5. 2016
V tomto článku odhadneme tvar tzv. Lafferovy křivky, tedy vztah mezi daňovým výnosem
pro stát na straně jedné a sazbou daně na straně druhé, a to konkrétně pro daň z přidané
hodnoty (DPH) v České republice. Ukážeme, jaký dopad na výnos daně by mělo snížení nebo
zvýšení sazeb DPH. Ukážeme, že mírné snížení daňových sazeb nebude mít negativní vliv
na výnos daně pro státní rozpočet a že zásadní snížení daňových sazeb způsobí jen mírné
snížení daňového výnosu pro stát.
Teoretický základ
Keynesiánci by rádi stimulovali poptávku – tištěním peněz nebo vytvářením vládních dluhů.
Jednou z reakcí odpůrců státních intervencí do agregátní poptávky byl přístup zvaný
„ekonomie strany nabídky“, podle které je potřeba pozornost upřít nikoliv na poptávku, nýbrž
na nabídku. Ekonom Arthur Laffer, někdejší poradce amerického prezidenta Ronalda
Reagana, přišel s jednoduchým přístupem. Stačí, když stát přestane lidi odrazovat od práce.
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Než stimulovat poptávku, což vždy končí inflací nebo vytěsňováním soukromých investic
vládními výdaji, je lepší povzbudit nabídku – nízkými daněmi.
Vysoké daně totiž 1) snižují motivaci lidí pracovat a podnikat, 2) lákají lidi k nákupům a
zdaňování v zahraničí na úkor domácí státní kasy a 3) zvyšují daňové úniky a podvody. Čím
vyšší je sazba daně, tím větší je motivace z daní unikat a tím menší objem tržeb lidé přiznají
státu ke zdanění.
Výnos daně tudíž neroste přímo úměrně s růstem daňové sazby, ale s každým nárůstem
sazby daně je nárůst výnosu menší a menší. Vztah mezi sazbou daně a výnosem daně pro
stát má proto konkávní tvar oblouku, pro který se vžil název Lafferova křivka podle jejího
autora.
DPH v České republice
Daň z přidané hodnoty je jednou z nejvýznamnějších daní, pokud jde o výnos pro státní
rozpočet. Do veřejných rozpočtů přináší kolem 300 miliard korun ročně. Většinu zboží a
služeb vláda zdaňuje základní sazbou ve výši 21 procent. Potraviny, kromě piva, vína a
alkoholu a některé služby, jako hromadná doprava, svoz odpadu, ubytovací služby, kultura
nebo hromadná doprava, jsou zdaňovány sníženou sazbou ve výši 15 procent. V roce 2015
byla zavedena třetí sazba daně ve výši 10 procent na knihy, kojeneckou výživu a léky. Výnos
daně se dělí mezi státní rozpočet a obecní a krajské rozpočty na Základě zákona o
rozpočtovém určení daní.
DPH byla v minulosti často měněna, což nám umožní odhadnout tvar Lafferovy křivky.
Budeme díky tomu mít dostatek dat o výnosu daně při různých sazbách.
Obr. č. 1: Vývoj sazeb DPH v České republice
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Výpočet Lafferovy křivky
K výpočtu Lafferovy křivky nám poslouží údaje o přiznaném základu daně pro jednotlivé
skupiny položek zatížených sníženou 15%, a položek zatížených základní 21% sazbou.
Lafferovu křivku budeme zkoumat pro každou z obou skupin zboží a služeb zvlášť.
V Tab. č. 1 uvádíme platnou sazbu DPH, přiznaný základ daně, dopočtený výnos daně
(součin sazby a základu) a též velikost hrubého domácího produktu v běžných cenách v
jednotlivých letech.
Z analýzy vynecháváme rok 2015, kdy byla zavedena další snížená sazba na léky, dětskou
výživu a knihy a rozsah položek zdaňovaný 15% sazbou byl změněn, což by zkreslilo
zkoumaný vliv sazby na daňový výnos. Abstrahujeme od jiných případných přesunů položek
mezi jednotlivými sazbami v jednotlivých letech.
Tab. č. 1: Základ a výnos daně ve snížené sazbě
Sazba

Základ daně (mld
Kč)

Výnos daně (mld
Kč)

HDP b.c. (mld
Kč)

2006

5%

646,7

32,3

3507

2007

5%

791,1

39,6

3832

2008

9%

701,9

63,2

4015

2009

9%

713,3

64,2

3922

2010

10%

680,5

68,1

3954

2011

10%

679,7

68,0

4023

2012

14%

635,1

88,9

4042

2013

15%

544,1

81,6

4077

2014

15%

637,2

95,6

4261

Zdroj dat: Ministerstvo financí
Abychom mohli odhadnout Lafferovu křivku, musíme surová data o základu a výnosu daně
očistit o vliv inflace a růstu ekonomiky. Pro ten účel vyjádříme základ daně a výnos daně v
procentech hrubého domácího produktu (HDP).
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Tab č. 2: Základ a výnos daně ve snížené sazbě v relaci k HDP
Sazba daně

Základ daně (% HDP)

Výnos daně (% HDP)

5%

18,44%

0,92%

5%

20,64%

1,03%

9%

17,48%

1,57%

9%

18,19%

1,64%

10%

17,21%

1,72%

10%

16,90%

1,69%

14%

15,71%

2,20%

15%

13,35%

2,00%

15%

14,95%

2,24%

15%

12,17%

1,83%

Zdroj dat: Vlastní výpočet z Tab. č. 1
Graficky nám data o podílu přiznaného základu daně při různých sazbách ukazuje Obr. č. 2.
Reálná data jsou proložena trendovou přímkou.
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Obr. č. 2: Podíl základu daně na HDP

Obr. č. 2 ukazuje očekávanou skutečnost, že s růstem sazby daně přiznaný základ daně
(jako % HDP) klesá. Čím větší je sazba, tím méně prodejů (jako procento HDP) firmy
přiznávají ke zdanění. Lineární trendová čára ukazuje na přibližný vztah:
Základ daně = -0,5 · Sazba + 0,22
Rovnice ukazuje, že základ daně by činil maximálně 22 % HDP a že s každým procentem
sazby daně tento základ klesá o půl procentního bodu.
Protože výnos daně je součinem základu daně a sazby daně, je odhadem Lafferovy křivky
parabola procházející nulou.
Výnos daně = Základ daně · Sazba
Výnos daně = (-0,5 · Sazba + 0,22) · Sazba
Výnos daně = -0,5 · Sazba2 + 0,22 · Sazba
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Obr. č. 3: Podíl výnosu daně na HDP (Lafferova křivka)

Maximum Lafferovy křivky najdeme tak, že její první derivaci položíme rovnu nule.
Maximálního výnosu by dosáhl stát při zdaňování potravin a sociálních a kulturních služeb
při sazbě 22 procent, a to 2,4 procenta HDP neboli 109 miliard v cenách HDP roku 2015.
Zde podotýkáme, že maximum Lafferovy křivky v žádném případě neznamená „optimum“.
Maximum ukazuje sazbu, při které stát získává maximum peněz od daňových poplatníků,
což nelze považovat za optimální stav z pohledu ekonomiky jako celku.
Tab. č. 3: Očekávaný výnos daně u položek ve snížené sazbě
Sazba
Očekávaný
výnos
v % HDP dle
trendu

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

1,7%

1,8%

1,9%

2,0%

2,1%

2,2%

76,4

81,6

86,3

90,6

94,4

97,8

…

22%

23%

2,2%

2,4%

2,4%

100,7

108,8

108,6

Očekávaný
výnos
v mld Kč (při
HDP r.
2015=4495)

Očekávaný výnos při sazbě 15 % je 97,8 miliardy Kč. V okolí 15% sazby daně je již sklon
Lafferovy křivky mírný. Při snížení sazby o 1 procentní bod na 14 % by se výnos snížil o 3,4
miliardy Kč, při zvýšení sazby o 1 procentní bod na 16 % by se výnos zvýšil jen 2,9 miliardy
Kč.
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Analýza základní sazby
Nyní se podíváme na výnosy DPH u položek v základní sazbě. Tab. č. 4 ukazuje přiznaný
základ daně, z něj vypočtený výnos daně jako součin základu a sazby daně a hrubý domácí
produkt v běžných cenách.
Tab. č. 4: Základ a výnos daně v základní sazbě
Sazba

Základ daně (mld
Kč)

Výnos daně (mld
Kč)

HDP b.c. (mld
Kč)

2008

19%

1112,0

211,3

4015

2009

19%

1055,0

200,5

3922

2010

20%

947,0

189,4

3954

2011

20%

1067,0

213,4

4023

2012

20%

927,0

185,4

4042

2013

21%

959,3

201,5

4077

2014

21%

951,5

199,8

4261

2015

21%

1199,5

251,9

4495

Zdroj dat: Ministerstvo financí
Abychom mohli odhadnout Lafferovu křivku, očistíme surová data o základu a výnosu daně
o vliv inflace a růstu ekonomiky. Pro ten účel vyjádříme základ daně a výnos daně v
procentech hrubého domácího produktu (HDP).
Základ daně a výnos daně v procentech HDP nám ukazuje Tab. č. 5.

107

Tab č. 5: Základ a výnos daně v základní sazbě v relaci k HDP
Sazba daně

Základ daně (% HDP)

Výnos daně (% HDP)

19%

27,7%

5,3%

19%

26,9%

5,1%

20%

23,9%

4,8%

20%

26,5%

5,3%

20%

22,9%

4,6%

21%

23,5%

4,9%

21%

22,3%

4,7%

21%

26,7%

5,6%

Zdroj dat: Vlastní výpočet z Tab. č. 1
Graficky nám vztah mezi sazbou a výnosem daně ukazuje Obr. č. 4. Data jsou navíc
proložena trendovou přímkou.
Obr. č. 4: Podíl základu daně na HDP
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Obr. č. 4 ukazuje trend, že s růstem sazby daně přiznaný základ daně (jako % HDP) klesá.
Lineární trendová čára ukazuje na přibližný vztah
Základ daně = -1,46 · Sazba + 0,55
Rovnice ukazuje, že základ daně by činil maximálně 55 % HDP a že s každým procentem
sazby daně tento základ klesá o 1,46 procentního bodu.
Protože výnos daně je součinem základu daně a sazby daně, je odhadem Lafferovy křivky
parabola procházející nulou.
Výnos daně = Základ daně · Sazba
Výnos daně = (-1,46 · Sazba + 0,55) · Sazba
Výnos daně = -1,46 · Sazba2 + 0,55 · Sazba
Obr. č. 3: Podíl výnosu daně na HDP (Lafferova křivka)

Maximum Lafferovy křivky najdeme tak, že její první derivaci položíme rovnu nule.
Maximálního výnosu by stát při zdaňování běžného zboží, služeb, tabáku a alkoholu dosáhl
při sazbě 19 procent, a to 5,2 procenta HDP neboli 232,8 miliardy Kč v cenách HDP roku
2015.
Analýza ukazuje, že se aktuální základní sazba ve výši 21 % pohybuje za bodem maxima.
Lze tedy konstatovat, že daňová sazba 21 % je příliš vysoká a neefektivní, že bylo vyloženou
chybou daň zvyšovat nad 19 %. S růstem sazby z 19 na 21 procent se výnos nezvyšoval, a
to ani v absolutní hodnotě, jak ukazuje Tab. č. 4, ani v poměru k HDP, jak ukazuje Tab. č. 5.
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Tab. č. 6: Očekávaný výnos daně u položek v základní sazbě
Sazba
Očekávaný
výnos
v % HDP dle
trendu

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

4,8%

5,0%

5,1%

5,1%

5,2%

5,2%

5,2%

5,1%

5,0%

217,5

223,2

227,6

230,6

232,4

232,8

231,9

229,8

226,3

Očekávaný
výnos
v mld Kč (při
HDP r.
2015=4495)

Sjednocení sazby daně
Z výše uvedené analýzy můžeme dovodit, jaký by byl celkový výnos v obou skupinách v
případě sjednocení sazeb. Sjednocením dat z Tab. č. 3 a Tab. č. 6 získáme celkový
očekávaný výnos v případě sjednocení sazby DPH.
Tab. č. 7: Očekávaný výnos při jednotné sazbě DPH
Jednotná sazba
Očekávaný výnos
v % HDP dle trendu

14%

15%

16%

17%

18%

19%

6,9%

7,1%

7,3%

7,4%

7,5%

7,6%

311,9

320,9

328,2

333,8

337,6

339,6

Očekávaný výnos
v mld Kč (při HDP r.
2015=4495)

Jak plyne z Tab. č. 3 očekávaný výnos podle trendové křivky ve spodní sazbě činí při
aktuální 15% sazbě 2,2 % HDP neboli 97,8 mld Kč v relacích roku 2015. Z Tab. č. 6 plyne, že
očekávaný výnos v základní sazbě činí při aktuální 21% sazbě 5,1 % HDP neboli 229,8 mld
Kč. Celkový očekávaný výnos při dvou sazbách je tak součtem výše uvedeného, neboli
327,6 mld. Kč. Očekávaný výnos by při jednotné 15% sazbě, jak plyne z Tab. č. 7, činil 7,1 %
HDP neboli 320,9 mld Kč, tedy jen o 6,9 mld Kč méně oproti situaci se dvěma sazbami. Při
jednotné 14% sazbě by byl výnos 6,9 % HDP neboli 311,9 mld Kč, tedy jen o 15,7 mld Kč
méně oproti výnosu při dvou různých sazbách.
Přitom samotné sjednocení sazeb by mohlo přinést dodatečné úspory a pozitivní efekty,
úředníci by nemuseli kontrolovat, jestli podnikatelé zařazovali zboží a služby do správné
sazby DPH.
Typickým příkladem čachrování se sazbami daně je vykazování bytů jako sociální bydlení
(nový byt musí být do 120 m2, aby spadal do snížené sazby) nebo formální prodej jídla
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z restaurace s sebou (jídlo konzumované v restauraci spadá do základní sazby daně.
Řetězce jako McDonald’s vám na hamburgeru účtují 15 % nebo 21 % podle toho, jestli
řeknete, že budete jídlo jíst v jejich provozovně nebo mimo ni.
Závěr
Data o základu a výnosu daně z přidané hodnoty při různých sazbách daně potvrzují
předpoklad, že s růstem sazby daně přiznaný základ klesá. Potvrzuje se tak parabolický tvar
Lafferovy křivky. Zvyšování základní sazby DPH nevedlo ke zvyšování výnosů a aktuální
sazba je pravděpodobně za vrcholem Lafferovy křivky.
Sjednocení sazeb DPH na 15 % by snížilo celkový výnos DPH asi jen o 6,9 miliardy korun a
sjednocení DPH 14 % by snížilo celkový výnos DPH asi jen o 15,7 miliardy Kč, což je jen asi
0,3 procenta hrubého domácího produktu. Tato ztráta daňového výnosu by byla dostatečně
ospravedlněna významnou úlevou pro daňového poplatníka a dodatečnými úsporami
daňové správy.
Stručně řečeno, Lafferova křivka funguje a snížení daní se vyplatí.

7. 6. 2016
Máme sto let od první světové války a sedmdesát od druhé. Démoni minulosti ale stále žijí v
myslích lidí. Pokud se EU nerozpadne nebo nezmění v prostor volného obchodu, budou nás
stíny minulosti strašit stále silněji.
Není to tak dlouho, co bankrotující Řekové připodobňovali Angelu Merkelovou k Hitlerovi za
to, že se jim rozhodla diktovat ekonomické reformy pro jejich zemi. Teď zase Merkelovou
nenávidí Turci za to, že německý parlament přijal rezoluci o tom, že Turecko provádělo před
sto lety genocidu Arménů a Turecko odvolalo z Německa na protest svého velvyslance.
Démoni minulosti opět vyvstávají. Přirovnání, že někdo nebo něco je jako Hitler, jsou stále
více populární.
Tohle všechno by se možná nemuselo dít, kdyby nebylo Evropské unie, kde prakticky vládne
Německo a jeho chybná politika dopadá na ostatní.
Jedna z teorií vzniku Evropské unie říká, že EU vznikla proto, aby ostatní členské státy
dokázaly udržet Německo při zemi. Že to byla naivní představa, se dnes ukazuje dost jasně.
Jsou to totiž právě Němci s Francouzi, kteří ve většině případů prohlasují všechna nařízení a
směrnice v Evropské unii. Oni vymysleli a protlačili euro, oni vymysleli pochybný plán
rozdělování migrantů, který rozmetal na kusy evropskou politiku konsensu a rozeštval země
proti sobě.
Další z teorií vzniku EU byla, že chceme v Evropě mír a že členské země spolu nebudou
válčit, když budou propojeny v jeden celek. To by možná fungovalo, kdyby propojení bylo jen
obchodní. Každá země má přeci jiné tradice a jiné zvyklosti a jiný pohled na věc, tak proč by
mělo nějakému státu vadit, že u nás nějaké pomazánce říkáme pomazánkové máslo, proč
sjednocovat daně, měnu, migrační politiku? Ať mají za svoji politiku odpovědnost jednotlivé
státy. Cílem měl být mír, ale bují terorismus a stále více lidí obrací svůj hněv k Německu,
které arogantně prosazuje svoji politiku skrze EU na úkor ostatních.
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Evropská unie včele s Německem zkrátka přišla moc brzy po druhé světové válce. Všichni
pořád ještě máme v historické paměti zlo, příkoří a ponížení, které způsobilo Hitlerovo
Německo ostatním národům. Proto se lidem stále vrací na mysl démoni minulosti. Neměli
jsme dovolit vytvoření té dnešní říše – Evropské unie.
Evropská unie se buď musí rozpadnout, nebo se rychle z gruntu přetvořit a místo diktování
jedné povinné směrnice a regulace za druhou se vrátit k prostému volnému obchodování.
Britské hlasování o „Brexitu“ k tomu dává dobrou šanci. Jinak nás čeká vršení dalších potíží
a démoni minulosti budou vystrkovat růžky stále nebezpečněji.
Zdroj:http://machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=526880
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Příloha:
V Praze dne 09. 10. 2015

Úřad vlády České republiky
Předseda vlády Bohuslav Sobotka

nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Česká republika

Vážený pane předsedo vlády,
oceňuji odmítavý postoj Vaší vlády, pokud jde o povinné kvóty pro převzetí uprchlíků a je mi
líto, že v tomto byla Česká republika přehlasována.
Apeluji na Vás, abyste podal prostřednictvím vlády a jménem České republiky (coby
privilegovaného žalobce) k Tribunálu Soudního dvora EU žalobu na neplatnost právního
aktu Rady EU, jímž došlo k přijetí povinné relokace uprchlíků, z důvodu zneužití
pravomoci dle čl. 263 SFEU.
Jsem přesvědčen, že právní akt Rady EU je rozporný se zásadami subsidiarity a
proporcionality, kterými jsou unijní orgány vázány (čl. 5, odst. 3, odst. 4 SEU). Unie může
vykonávat svou pravomoc jen takovým způsobem a jen do té míry, jak je to nezbytné k
dosažení potřebného cíle (zásada proporcionality). Unií vytyčeného cíle lze však
nepochybně dosáhnout jiným, méně invazivním způsobem, např. finanční pomocí. Členské
státy EU dle mého názoru disponují dostatkem pravomocí k tomu, aby jejich vnitrostátní
opatření byla v porovnání s těmi unijními přinejmenším stejně účinná. Připomínám, že
taková žaloba musí být podána do dvou měsíců od přijetí rozhodnutí Radou.
Česká republika musí využít všech legálních možností, jak se vnuceným sporným kvótám
vyhnout.
EU proti naší vůli prosadila „dočasné“ přerozdělení migrantů, ale již chystá mnohem
závažnější „trvalý mechanismus“ přerozdělování. Chci se s Vámi v této souvislosti podělit
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o postup, který by mohl české vládě tentokrát zajistit úspěšné zablokování návrhu v Radě
EU.
Česká republika se tak může příště vyhnout kvótám, které vláda i veřejnost jednoznačně
odmítá. Bohužel na základě Lisabonské smlouvy platí nová pravidla hlasování, podle
kterých na přehlasování stačí 55 % států reprezentujících 65 % populace. To Německu a
jeho spojencům snadno umožnilo přehlasovat malé středoevropské státy.
V Lisabonské smlouvě ovšem zůstala klauzule, podle které, ačkoliv již platí nová pravidla
pro hlasování, si může členský stát až do konce března 2017 vyžádat hlasování "postaru"
(článek 3 Protokolu č. 36). Podle starého způsobu hlasování je hlas České republiky větší a
hlas Německa menší, takže budeme moci návrh na zavedení trvalého mechanismu
přerozdělování žadatelů o azyl zablokovat.
Vyzývám Vás tímto, aby toho Česká republika příště využila. Stačí, aby český ministr na
zasedání Rady požádal o hlasování postaru s odkazem na článek 3 Protokolu č. 36, který je
součástí primárního práva EU. Pak bude snadnější najít spojence k zablokování návrhu
Komise.
Vážený pane premiére, zajistěte prosím v zájmu České republiky, aby tato možnost byla
využita.

S pozdravem
Ing. Petr Mach, Ph.D.
Předseda Svobodných a poslanec Evropského parlamentu
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