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Jako europoslanec čas-
to dostávám otázku, jest-
li vůbec jde v Bruselu 
hájit české zájmy a jest-
li vůbec má jeden člo-
věk šanci něco změnit. 
Jsem přesvědčen, že jde 
oboje, protože jsem se o 
tom mohl už nesčetně-
krát přesvědčit. Přiblížím 
to třeba na zprávách, kte-
ré jsou klíčovým prvkem 
při vzniku nové legislati-
vy a zpravodaj nese zodpovědnost za 
přijmutí či odmítnutí pozměňovacích 
návrhů i zprávy celkově. V tu chví-
li je něco jako manažer firmy - pokud 
neodvede dobrou práci, spočítá mu 
to „správní rada“ v podobě ostatních 
kolegů europoslanců a další zprávy 
už třeba nikdy nedostane. Víc zpráv 
je tak i takovou odměnou za dobrou 
práci v minulosti.

Čeští europoslanci obecně patří k 
velmi aktivním, je nás 21 a podíle-
li jsme se na 481 zprávách z celkové-
ho počtu 11 089 zpráv, což není málo 
a ovlivnili jsme tak mnohé. Osobně 
jsem zpráv předložil 92, k dalším jsem 
podal téměř 1 800 pozměňovacích 
návrhů, kdy jsem se v součtu celkové 
pracovitosti proto i umístil na 5. místě 
mezi všemi 751 kolegy. 

Konkrétně jsem se tak prosadil 
výrazné zpřísnění kontrol na hrani-
cích i s pomocí databází Interpolu, 
automatickém sdílení daktyloskopic-
kých databází, aby německá policie 
vždy mohla okamžitě identifikovat 
běžence, který utekl z Francie nebo 
jsem výrazně přispěl k opakovanému 
navýšení rozpočtu na bezpečnost. Nic 

nespadlo jen tak do klí-
na, byla nutná systema-
tická práce a trpělivost.

Největší radost mám 
ale z toho, že se pozi-
ce dalo využít k pomo-
ci konkrétním lidem 
i firmám, protože nad 
rámec mandátu se da-
jí dělat další věci, kte-
ré jsou praktické, kon-
krétní a mají opravdový 
smysl. Mluvím třeba o 

pomoci Čechům v zahraničí, kteří se 
ocitli v nesnázích. Z poslední doby 
je známá např. kauza řidiče kamio-
nu Jiřího Sagana, ta je ale jen takovou 
špičkou ledovce, protože neopráv-
něně sankcionovaným kamioňákům 
pomáhám systematicky celý mandát – 
obrátily se jich na mě desítky, několik 
i z Vysočiny. I na plénu jsem pak řešil 
třeba případ humanitárního pracov-
níka Petra Jaška, který byl v Súdánu 
odsouzen k absurdně vysokým 24,5 
letům vězení, dále případ válečného 
novináře Radana Šprongla, kterému v 
Thajsku hrozilo 5 let vězení za převoz 
neprůstřelné vesty, která je v zemi brá-
na za zakázanou výzbroj. A mohl bych 
ještě dlouho pokračovat. 

Závěrem bych proto chtěl říct, že 
věci se dají měnit a Čechy i české 
zájmy v Bruselu hájit jde. Politici ale 
musí opravdu pracovat, vyjednávat, 
aktivně hledat spojence a cesty, nejen 
někde vést silácké řeči o nereálných 
cílech a nepřejít od slov k činu.
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