DŮLEŽITÉ! JDE O VAŠE ZBRANĚ!
OZVĚTE SE I VY OSOBNĚ!
Vážení střelci,
vaše legálně držené zbraně jsou zejména díky fanatickému tlaku nikým nevolené Evropské komise ve
vážném ohrožení.
LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní a řada jeho partnerů dělá vše pro to, abychom naše
společné zájmy uhájili. Čím mohutnější však bude reakce střelecké veřejnosti, tím větší šance, že
se nám naše zájmy podaří uhájit. Níže najdete klíčové informace o problematice a jak se zapojit
do tlaku na EU struktury i české politiky. Udělejte i vy osobně něco pro své zbraně!
Tomáš Trávníček
prezident LEX z.s.
O problematice:
Evropský parlament začíná ustupovat tlaku Evropské komise, aby přijal tzv. holandský návrh Směrnice
o zbraních - zákaz zbraní konvertovaných z automatů, výrazné omezení kapacity zásobníků,
povinná opakovaná zdravotní a psychologická vyšetření atd..
Komise je rozhodnuta, že přinutí legální držitele zbraní zaplatit za její vlastní chyby a nezodpovědnost
(zejm. liknavost, s jakou přistupovala ke své povinnosti sjednotit předpisy o znehodnocování zbraní).
Neštítí se žádného prostředku, aby toho dosáhla. Manipuluje se statistikami a přehazuje zodpovědnost
za teroristické útoky s nelegálními zbraněmi na legální a slušné držitele zbraní.
Je potřeba, aby se střelci zase jednou ozvali a upozornili na sebe a své legální zájmy.
Co můžete udělat vy osobně?
Kontaktujte (ano, i pokud jste tak v minulosti již učinili!) české europoslance a požádejte je, aby se
za vás znovu postavili a ozvali se. Seznam kontaktů níže či ke stažení na:
www.gunlex.cz/download/EUdulezite.pdf
Oslovte paní Charanzovou, pana Maštálku, pana Pospíšila, paní Sehnalovou a další
europoslance, kteří ve výboru IMCO hájili vaše práva proti návrhům Komise, a poděkujte jim.
Řekněte jim, že nezapomenete na množství času a práce, které odvedli ve vašem zájmu.
Řekněte jim, že doufáte, že vydrží a dovedou návrh Směrnice do stavu, kdy nebude zasahovat do
práv řádných držitelů legálních zbraní, ať to trvá jakkoli dlouho.
Europoslanci, kteří hájili naše práva, si zaslouží naše uznání.
Oslovte i ty zatím nerozhodné poslance.
Připomeňte jim, (SLUŠNĚ A ZDVOŘILE - pravděpodobně nejsou zaujati proti nám), že na jejich
místo je nedosadila Komise ani Rada. Měli by hájit zájmy občanů – i proti ostatním orgánům EU.
Zdůrazněte jim, že držitelé zbraní souhlasí s funkčními řešeními skutečných problémů, jako je
sjednocení postupů znehodnocování zbraní nebo sdílení informací o mezistátním pohybu zbraní.
Slušně jim vysvětlete, že Směrnice o zbraních není ani zdaleka o tom, jaké zbraně a kolik nábojů v
zásobníku můžeme mít. Je to v první řadě o svobodě, spravedlnosti a občanských právech.
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