
VÝZVA K AKCI: 

PETICE EU VYZÝVAJÍCÍ K NAVRÁCENÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, KTERÉ BYLY 

NARUŠENY VLÁDNÍ REAKCÍ NA COVID-19 

#signEUpetition 

Cílem petice „COVID-19 – základní svobody a práva občanů EU“, je upozornit Evropský parlament na 

řadu porušení základních práv a svobod v souvislosti s řešením „pandemie“ COVID-19.  

Petice žádá Evropský parlament, aby neprodleně zřídil parlamentní vyšetřovací výbor, který by nestranně 

prověřil relevanci politik v oblasti veřejného zdraví prováděných členskými státy od března 2020 a prověřil i 

sociální, ekonomickou a zdravotní krizi, která tímto nastala. Kromě toho petice vyzývá Evropský parlament, 

aby od vlád požadoval zdůvodnění, jak byly v průběhu krizové situace vynaloženy peníze daňových 

poplatníků. Tyto informace umožní evropským občanům plně posoudit dopad těchto opatření na jejich 

osobní situaci, aby se mohli domáhat právní nápravy a zrušení těchto omezení. Tato petice je nástrojem, 

který je součástí systému EU. Petice je součástí nástrojů „participativní demokracie“, které mají občané EU 

k dispozici. 

Vyzýváme Vás, abyste svým podpisem podpořili petici 0152/2021, neboť zahrnuje petice podané 11 

zeměmi: Itálie, Německo, Finsko, Švédsko, Dánsko, Francie, Česká republika, Lucembursko, Chorvatsko, 

Lotyšsko a Maďarsko. 

Vyzýváme všechny občany EU, aby tuto petici podpořili a bylo dosaženo alespoň 100,000 podpisů. Čím 

větší bude podpora petice, tím větší bude mít petice dopad. 

 

 

 

 

 

 Klikni na odkaz zde: https://bit.ly/3z3wbTW 

 

 

 

 

 

 

 Dole klikni na tlačítko „Register – Zaregistrovat se“ (pokud dáváte přednost ochraně svého soukromí, můžete 

se zaregistrovat pomocí e-mailu a „přezdívky“) 

 

 Vyplň registrační formulář a následně aktivuj svůj účet přes odkaz, který ti přijde do e-mailu 

 

 

 

 Klikni na odkaz zde: https://bit.ly/3z3wbTW 

 

 Dole klikni na tlačítko „Log in – Přihlásit se“ (přihlas se pomocí svého uživatelského jména a hesla) 

 

 

 

 Klikni na odkaz zde: https://bit.ly/3z3wbTW 

 

 

 

 

 Dole klikni na tlačítko „Suport this petition – Podpořit petici“ (klikni a ještě jednou potvrď a je to!) 

REGISTRACE + PODPIS (možné i anonymně): 5 minut 

KROK č. 1: registrace 

KROK č. 2: přihlášení 

KROK č. 3: podpis 
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