
Kandidáti do Evropského parlamentu: Podpořte další kroky k demokratičtější 
EU – Democratic Europe Now!

Evropa, koncem května 2014

Dobrý den, vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte,

oslovujeme Vás, neboť jsme přesvědčení, že je na čase dále pokračovat s demokratizací Evropy, s dalšími 
konkrétními činy pro Evropu vytvářenou a utvářenou pro občany a s nimi.

Jak asi víte, dva z kroků k větší demokracii v EU jsou již zakotveny ve smlouvách EU, v Lisabonské smlouvě 
– posílení pravomocí Evropského parlamentu a Evropská občanská iniciativa*), kterou občané EU mohou 
předložit téma Komisi, a tím i Parlamentu, k projednání. Je sice dobře možné kritizovat, že ty kroky jsou malé, 
ale stejně tak je možné pracovat na tom, aby byly větší.

Jako další krok – který vyšel z "dílny" hnutí Democracy International / Více demokracie a skupiny členů 
Evropského parlamentu – navrhujeme nový, demokratický Konvent EU, diskutující o návrzích, jak zlepšit 
demokracii v EU a prosazující kroky k jejich uskutečnění.

O krizi demokracie v EU mluví málem každý – o rozhodování za zavřenými dveřmi, o prosazování zájmů 
politicky a ekonomicky silných subjektů. O tom, že EU se neustále stává silnější, což se ale již nedá říct o její 
odpovědnosti. O tom, že nedostatek transparentnosti v EU znamená, že nevíme, kdo a jak rozhoduje, ani kdo 
k rozhodování má přístup a kdo je ovlivňuje. O tom, že pozorujeme, jak koncentrace moci určuje politiku EU 
v klíčových otázkách, zatímco lidé, jako my, nesou následky. O tom, že krize, která v zemích postižených 
špatnou hospodářskou politikou způsobila tolik strádání, vedla také k tomu, že EU jedná méně demokraticky 
než před ní. O tom, že stále více a více našich zákonů vzniká na úrovni EU, přičemž pravomoci k rozhodování 
se soustřeďují u nevolených představitelů a technokratů.

Tuto situaci chceme změnit – spolu s Vámi. Rádi bychom, abyste se právě i Vy k naší výzvě připojila/připojil – 
Vaším 'Kandidátským slibem'. A zveme Vás i ke spolupráci – jako na navrhovaném demokratickém Konventu 
EU, i na jeho přípravě.

Právě probíhající volby do Evropského parlamentu Vám dávají příležitost oslovit občany, Vaše voliče, také v 
tom, že i Vy se zasazujete o větší díl skutečné demokracie v EU. Že i vy v EU zastupujete jejich zájmy, zájmy 
občanů České republiky a občanů EU.

Těšíme se na spolupráci s Vámi na demokratičtější EU – ať v Evropském parlamentu nebo v České republice!

Přejeme Vám mnoho úspěchů!

Team kampaně Democratic Europe Now! a sítě hnutí Democracy International
Anna Saulwick, Vladimír Rott**), Armin Steuernagel

democraticeuropenow.eu, democracy-international.org

facebook.com/democraticeuropenow
twitter.com/DemocraticEuNow

*) k ní více (anglicky): citizens-initiative.eu a jak se dostala do smluv EU: How the Convention got convinced 
(by people "seizing" the Convention, they had no official access to): citizens-initiative.eu/?p=35

**) člen kan.cz – solidní lidé v politice, v obcích, městech, regionech
více o mně na: vjrott.com
příspěvek k diskusi o demokratickém Konventu EU z pohledu angažovaného občana z roku '03:
vjrott.com/free-europeans.pdf
podporuji spojeni.org – přímá volba, přímá spolupráce s lidmi a přímá odpovědnost jim – solidních lidí z 
politiky, z obcí, měst, regionů – také do Sněmovny a Evropského parlamentu

Váš 'Kandidátský slib' můžete podepsat zde check.democraticeuropenow.eu/en/sign-pledge/
a také, pokud budete chtít, se připojit k další spolupráci

 (text 'Kandidátského slibu' z této webové stránky na rubu)
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Text 'Kandidátského slibu', z webové stránky check.democraticeuropenow.eu/en/sign-pledge/ kde se můžete 
k výzvě – a, pokud budete chtít, i k další spolupráci – připojit (v angličtině):

SIGN THE PLEDGE [in three points, each one you may join in]

Please pledge that, if you are elected as an MEP, you “will stand-up for citizens and democracy [as well, 
if you choose so] against the excessive lobbying influence of banks and big business”.

PLEDGE

I will support an EP initiative to formally submit a proposal to the Council for a Convention to reform 
the treaties for a more democratic Europe
 yes    no
The best mechanism for an open debate - and the only legal instrument for democratic reform and other 
necessary treaty changes - is a European Convention, as provided by Art. 48 of the EU-Treaty. It is time for 
an open debate on the future of Europe, and that debate should be transparent, democratic and inclusive.

I will support the call for a European referendum on the results of the Convention, giving the citizens 
of all member states a say on the future of Europe
 yes    no
The results of the Convention should be ratified in a referendum, held in all European member states on the 
same day. This would, for the first time, give citizens a meaningful role in decision-making about Europe, 
creating a sense of belonging, ownership and of responsibility for the European project. It will be an 
important step toward creating a Europe of and for the citizens.

I oppose the inclusion of Investor-State Dispute Settlements in TTIP and CETA
 yes    no
The EU is currently negotiating a free-trade-agreement with the USA (TTIP) and one with Canada (CETA). 
One contentious issue is whether the agreements should include Investor-State Dispute Settlements, which 
would limit the sovereign right of Parliaments to make legislation and policy where it affects the interests of 
corporations. Giving corporations the power to influence law and policy to this degree - and further eroding 
the influence of the citizens - is fundamentally undemocratic.

Your statement about democracy in the EU:
 ...

First Name *
 ...
Last Name *
 ...
Email *
 ...
country *
 ...
Party *
 ...
Upload Image
 ... (good quality, up to 2 MB)

Website 
 ...
Twitter 
 ...
Facebook
 ...
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