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Jak může europoslanec hájit české zájmy?
V roce 2014 jsem do
Evropského parlamentu kandidoval s heslem
„Hájíme české zájmy“.
Od té doby jsem mnohokrát dostal otázku,
co to vlastně znamená,
a co jsem tedy konkrétně udělal. Pokusím se to
proto vysvětlit.
Osobně za tím vidím
tři oblasti témat. První jsem si nazval pomáhat českým občanům a ﬁrmám,
druhou je podpora dlouhodobých
stanovisek vlády a třetí je prosazování a řešení větších témat, které trápí většinu občanů nebo jde o nějaký
strukturální problém.
K tomu, aby mohl europoslanec
pomáhat českým občanům a ﬁrmám, je potřeba skutečně jezdit do
regionů, osobně se zde s lidmi setkávat a ﬁrmy navštěvovat. Nikdy jsem
se proto nevymlouval na to, že práce
europoslance je jen příprava legislativy, přistupoval k dočasně získané
pozici jako ke službě lidem a dělal
věci navíc.
Když si zadáte mé jméno do googlu nebo navštívíte www.zdechovsky.eu, tak si i budete moci ověřit, že
jsem za mandát pomohl desítkám lidí, ﬁrmám i neziskovkám. Ne všechny případy jsou tak známé jako třeba
příběh paní Michalákové, které odebrali syny v Norsku nebo kauzy ve
Francii neoprávněně sankcionovaných řidičů, brzy totiž skončily dobře, a příliš se tak o nich neví. Mnoho případů jsme s mým týmem ani

nemedializovali, protože naším cílem bylo
pomoci, ne se chlubit.
Můžete ale najít více
o šťastném konci příběhu maminky Renaty
Rolle, jíž jsem pomohl
s dcerou ve Švýcarsku
nebo příběh českého
rabína Jaira R., jehož
syna chtěly české úřady
jen tak poslat do Francie, kde zrovna pobývala matka. Nebo více o případu
válečného novináře Radana Šprongla, který byl ve vazbě v Thajsku a za
pouhý převoz neprůstřelné vesty mu
hrozilo až 5 let vězení.
Do podpory stanovisek vlády řadím třeba aktivní vzdor proti nesmyslným kvótám na běžence,
odpor k protizbraňové směrnici,
výraznou pomoc s vyjednáváním
výjimky EIA, aby ČR mohla stavět
nové dálnice z evropských dotací,
nebo podporu Izraele. Toto vše byly
zájmy ČR a byl jsem v nich naší vládě nadstandardní oporou.
Do třetí kategorie řadím třeba boj
proti dvojí kvalitě potravin a dalších
výrobků. Byli to lidovci, kteří téma
prosadili k řešení a ukázalo se tak, že
český hlas opravdu může být v EU
slyšet. Ale k tomu potřebujeme mandát od občanů ve volbách. Čím bude
silnější, tím více budeme moci za lidi
z České republiky opět bojovat. Proto to nyní máte ve svých rukách. A
věřte nebo ne, každý hlas může rozhodnout.
Tomáš Zdechovský,
europoslanec (KDU-ČSL)
z05-zdD

loEální dodavatel
léNa sNých pUost edNĤ.
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