Podnět číslo 20100511212124
1) Podnět č.j.

20100511212124

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Brusel, Německo, Francie

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, Evropská komise
6) Co je třeba udělat

Požadovat od řecké vlády, aby výrazně redukovala veřejný sektor a požitky jeho zaměstnanců.
Je absurdní pomáhat z finanční krize zemi, kde propouštění zaměstnanci dostávají až 100 měsíčních platů,
ve státním Telekomu je 50% přezaměstnanost, zaměstnanci parlamentu pobírají 16 platů, atd.
PODROBNOSTI Klíčová slova: Špidla, Brusel)

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20100511212124

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 10. 2017
Státy Eurozóny nepomáhají finančně Řecku, ale Německým a Francouzským bankám, u kterých se
Řekové zadlužili, zejména při EU vynucovaném nákupu zbraní? Jen 5% pomoci je "konzumováno" Řeckem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 10. 2017
EU bude mít společného prokurátora . . . a desítky "podprokurátorů, překladatelů, údržbářů a uklízeček?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 03. 2011
Podle České správy sociálního zabezpečení - pobírá nyní nejvyšší penzi v tuzemsku nejmenovaný muž
téměř 93 000,- Kč. (Více než 98% všech důchodců má ovšem méně než 14 500,- Kč). Bývalý euro-komisař
V.Špidla bude brát 280 tis.Kč měsíčně + valorizace.
Jako „ekonomicky činný“ měl v Bruselu plat 528 000 korun měsíčně a další finanční výhody. Třeba
příspěvek na bydlení ve výši 15 % platu, přídavky na děti 372 € (9 700,- Kč), příspěvek na relaxaci 607 €
(15 800,- Kč), cestovné a další „sociální“ dávky. Euro - úředníci přitom neodvádí z platu ve svých zemích
žádné daně, z platu se jim strhává jen daň ve prospěch EU, která činí 4,64 % po odečtení nezdanitelného
minima ve výši 2649 € (tj. 68 900,- Kč). Každý končící komisař dostává navíc odchodné ve výši jednoho
platu (528 000 Kč), a k tomu po další tři roky měsíční apanáž - podle počtu let ve funkci.
Ohlásil:
11. 05. 2010
Světové banky mají v Řecku utopeno 295,5 miliard dolarů, tedy asi 5,75 bilionu korun.
Řecko má ve výzbroji 160 stíhaček F16, 40 Mirage 2000, stovky moderních tanků, námořnictvo včetně
ponorech atd. Řecko má přibližně 11,5 mil.obyvatel . . . .
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

