
Vážení přátelé! 

Tady můžete vyjádřit svůj postoj v rodném jazyce k iniciativě Evropské Komise pro 
odzbrojení slušných občanů. Připomínkujte, přeposílejte dřív, než bude pozdě! Nemusíte psát 
dlouhé slohy, stačí jasný a výstižný názor. Hlavně vlastními slovy. 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376 

Prosím o vyjádření i Vás, kteří zbraň nevlastníte. Tady jde o práva svobodných lidí 

 

Nechceme, aby zbraně měli jen zločinci! 

LEX 

Snažíme se, jak můžeme, aby co nejvíce lidí podepsalo elektronickou petici You cannot stop 
terrorism by restricting legal gun ownership 

zde: https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-
restricting-legal-gun-ownership 

Czech 

Dne 7. ledna 2015 dopoledne zaútočili teroristé s nelegálními, neregistrovanými, 
samočinnými (plně automatickými) zbraněmi na redakci časopisu Charlie Hebdo. 

V návaznosti na tento útok začala EU připravovat novou legislativu, kladoucí si za cíl zakázat 
samonabíjecí (poloautomatické) zbraně, které jsou nyní legálně v držení spořádaných občanů 
EU. Tento typ zbraní (myšleno samonabíjecí dlouhé zbraně) není používán teroristy a jen 
zřídkakdy zločinci. 

Ti používají neregistrované a nedohledatelné plně automatické Kalašnikovy zakoupené na 
černém trhu. 



V dubnu 2015 byl tento návrh odsunut na druhou kolej, aby se opět objevil dne 18. listopadu, 
pět dní po druhém útoku v Paříži. 

Oběti této tragédie ještě nebyly pohřbeny, útočníci jsou stále na útěku, policie neskončila 
vyšetřování a EU již přichází s opatřeními, která mají zabránit budoucímu opakování podobné 
tragédie. 

Naneštěstí nic z tohoto návrhu by nedokázalo zabránit předchozím dvěma útokům, protože 
ani jeden z nich nebyl proveden zbraněmi, které jsou nyní legální a nová legislativa je chce 
zakázat. 

Kroky EU jsou nelogické a také extrémně nespravedlivé. Jsou nespravedlivé k obětem a také 
ke spořádaným občanům, kterým bude zakázán jejich koníček a jejich majetek bude zabaven. 

Řekněte NE návrhu uveřejněnému dne 18. listopadu 2015. 

Řekněte NE zákazu poloautomatických zbraní jen proto, že jsou podobné zbraním plně 
automatickým. 

Požadujeme, aby se EU zaměřila na skutečné problémy: 

- Vnější hranice EU nejsou chráněny. 

- V naší společnosti se nachází skupiny, které odmítají respektovat základní demokratické 
principy a naši kulturu. 

- V EU se rozmáhá trh s nelegálními zbraněmi. 

- Zločinci a teroristé se k nelegálním zbraním dostanou často snáz, než spořádaní občané k 
tomu, aby mohli vlastnit zbraň legálně. 

Taková je současná situace a výše zmíněná navrhovaná legislativa tyto problémy NEŘEŠÍ. 
Návrh IP-15-6110 zde 18. listopadu 2015, který má doplnit direktivu 91/477/EEC je nejen 
populistickým krokem, ale také útokem na občanská práva a urážkou inteligence občanů EU. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm 

- ale pořád je málo podpisů  

Odkud vítr vane - http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2015113001 

 
S pozdravem  
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