Podnět číslo 20150107095221
1) Podnět č.j.

20150107095221

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda České republiky,předseda vlády, ministr obchodu, ministr zahraničí, poslanec, senátor, ČSSD,
ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,
5) Kdo by měl o podnětu vědět posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011,lucie.kubovic@seznam.cz info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Zahájit národní diskusi o účincích připravované transatlantické smlouvy TTIP.
Podle Doc. Ilony Švihlíkové (viz 40 min TOHOTO pořadu.) smlouva prospěje pouze USA, v EU nová
pracovní místa nevzniknou, ale sníží se kvalita potravin a budou ohrožena sociální práva. Je nepřípustné,
aby soukromé firmy mohly (v arbitrážích) vymáhat na státech ušlé budoucí zisky, pokud např. vláda (z
ekolologických důvodů) omezí jimi původně plánovanou těžbu surovin, anebo zastaví prodej vadného
zbožií "Made In USA".
Smlouva TTIP by neměla být připravována v režimu utajení.
Přikládám ilustrační obrázek, zdroj Facebook.÷

7) Autor podnětu

Názor Doc. Švihlíkové zveřejnil Arbed

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-20150107095221

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 11. 2016
Nový americký prezident jednání o smlouvě TTIP pozastaví?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 09. 2016
V Německu protestovalo proti TTIP až 300 tis. lidí
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 08. 2016
Francie požádala evropskou komisi o ukončení rozhovorů k TTIP, protože ztratily politickou podporu.
Přibližně totéž si myslí německý ministr zahraničních věcí.
Ohlásil:
23. 07. 2016
Smluva TTIP má sloužit velkému byznysu, ne "obyčejným" lidem, a narušuje demokratické standardy? Má
být "zkušebně" realizována ještě před tím, než ji schválí národní parlamenty?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 06. 2016
Smlouva TTIP má býtpodepsána do konce r. 2016 a dosud nebyla zveřejněna?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 05. 2016
12:55 29.5.2016 V pořadu Václava Moravce zaznělo, že už ani Američané nevěří v uzavření dohody TTIP
do konce roku 2016. Je v ní nejméně 6 velice problémových pasáží.
Ohlásil:
09. 05. 2016
Washington pohrozil, že pokud nebude uzavřena smlouva TTIP, zablokuje vývoz aut ze zemí EU do USA,
aby tak EU přinutil ke koupi svého geneticky upraveného ovoce a zeleniny?
Ohlásil:
02. 05. 2016
Spojené státy snaží rozmělnit či obejít zákony EU chránící životní prostředí a veřejné zdraví?
Ohlásil:

24. 04. 2016
Americký prezident a německá kancléřka jednají o transatlantické smouvě TTIP. V Hannoveru proti
jejímu přijetí protestuje na 90 tis. lidí.
Ohlásil:
02. 04. 2016
podnět byl zaslán na uvedené adresy emailem
Ohlásil: Slovak50@email.cz
01. 04. 2016
V USA chystají zákaz použivání semen rostlin, které si farmáři nebo zahrádkáři vypěstovali sami?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 01. 2016
Prezident Zeman tvrdí, že odstranění celních bariér je pozitivní, ale "ďábel je skryt v detailu" a tím je
například systém arbitráží.
Ohlásil:
02. 12. 2015
Německé hnutí PEGIDA prosazuje:
1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké
finanční oligarchie;
2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;
3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby
lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.
Zdroj: Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224
Ohlásil:
31. 10. 2015
Angličané zahájili masivní spolupráci s Čínou?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 10. 2015
Američtí stratégové již sto let považují za jedinou geostrategickou hrozbu integraci euroasijské
pevniny.Tomu se snaží zabránit, a proto vnucují Evropanům TTIP. Invaze muslimů Evropu zatěžuje,
což je pro USA výhodné.Julius Assange tvrdí, že zveřejnil depeši, podle které již v r.2006 americký
velvyslanec plánoval jak podvrátit syrskou vládu s tím, že se vytvoří paranoia, vznikne napětí mezi šíity a
sunnity,pak nikdo nebude mít zájem v oblasti investovat.
Ohlásil:
15. 10. 2015
TTIP vnutí Evropským zemím dovoz a pěstování amerických, geneticky modifikovaných potravin a které
se již postarají, aby se i našim vnoučatům a jejich dětem nedařilo přivést na svět své potomky, eventuálně
se jim rodily děti s vážnými zdravotními defekty?
Ohlásil:
12. 10. 2015
Petici proti TTIP podepsalo údajně již 3263 tis. Evropanů. 20 ti. podpisů je z Česka.
Ohlásil:
10. 10. 2015
V Berlíně demonstrovalo proti TTIP až 250 tisíc občanů. Dojmy a fakta v podání jedné z účastnic ( v
podání spisovatelky Lenky Procházkové) jsou ZDE.
Ohlásil:
24. 07. 2015
v USA platí zákon, podle kterého výrobci nemusí prozrazovat složení potravin? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 06. 2015
Země G7 urychlí přípravy dohody TTIP o volném obchodu s USA.
Ohlásil:
05. 06. 2015
Premiér Sobotka jednal o TTIP s eurokomisařkou pro obchod a hodlá více dekutovat se zástupci
veřejnosti.
Ohlásil:

04. 06. 2015
ZDE jsou některé informace,které unikly z utajovaných jednání o smlouvách TTIP a TISA.
Ohlásil:
30. 05. 2015
Europoslanec Jan Keller se dověděl, že při jednání o smlouvě TTIP vůbec nic není utajované - s výjimkou
skutečností, které je zapotřebí utajovat. :-)
Ohlásil:
28. 05. 2015
Pacifická dohoda a TTIP umožní Američanům hospodářsky obklíčít Rusko? 45% Čechů pracuje v firmách,
které stále větší % zisku odvádí do zahraničí a z Česka tak nenávratně mizí 300 mld. Kč za rok, čímž se
zajišťuje vyšší životní úroveň občanů na západě? Chováme se jak rozvojová země? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 04. 2015
18.4.2015 proti TTIP demonstrovali nespokojení Evropané. Nejvíce protestujících bylo v Německu.
PODROBNOSTI.
Celkem se uskutečnilo 750 demonstrací v 45 zemích Evropy?
Ohlásil:
17. 04. 2015
Iniciativa STOP TTIP svolává na den 18.4.2015 demonstrace.
Směrnice pro jednání o TTIP je ZDE.
Ohlásil:
07. 04. 2015
Přes varování z USA se 28 zemí (včetně Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Maďarska a Polska ) se
hláší k Čínskému projektu mezinárodní investiční banky?
Ohlásil:
01. 04. 2015
Celoevropskou petici proti přijetí nevýhodných smluv TTIP a CETA lze podepsat i ZDE.
Ohlásil:
12. 03. 2015
Novinářka Tereza Spencerová se domnívá, že obsah TTIP musí být opravdu „maso“, když se ho jeho
tvůrci, iniciátoři a korporátní svět bojí zveřejnit.
Ohlásil:
20. 02. 2015
17.2.2015-jsem upozornila na existenci podnětu adresáty:
Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing.jan Mládek CSc, Ministerstvo
zahraničních věcí, PhDr. Lubomír Zaorálek, Senát ČR, Milan Štěch, JUDr.Eliška Wágnerová, Václav
Homolka, Libor Michálek, Poslanci ČR, Tomio Okamura, Ing. Kateřina Konečná, Jiří Dolejš, KDU-ČSL,
KSČM, Tisková mluvčí ČSSD, Hnutí Úsvit, Tisková mluvčí ANO2011, TOP09, ODS
Doručení mailu potvrdili:
17.2.2015-podatelna MPO
18.2.2015-podatelna Senátu
Ohlásil: Anna Nováková
18. 02. 2015
Celoevropská petice proti TTIP má 1,440 mil. podpisů. Do podzimu je třeba zajistit celkem 2 miliony.
Ohlásil:
04. 02. 2015
Tabáková společnost Philip Morris v současnosti žaluje Austrálii a Uruguay podle podobné dohody jako
TTIP, za to, že se vlády obou zemí pokusily přesvědčit své obyvatelstvo, aby tolik nekouřilo. Proč bychom
toto měli americkým firmám dovolit?
Ohlásil: Dotaz hostům dnešního Hydeparku
04. 02. 2015
V České televizi se poprvé obsáhleji diskutuje o TTIP.
V příloze jsou dotazy občanů.
Ohlásil:
30. 01. 2015
Světové "elity" připravují i další smlouvu ("TiSA") jejímž cílem je vyšší kontrola obyvatel a postupná
likvidace demokracie národních států. Petice proti ní je např. ZDE.
Ohlásil:

29. 01. 2015
USA později získá právo pěstovat geneticky upravené rostliny a zvířata na černozemní úrodné Ukrajině?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 01. 2015
Z 21 nejpalcovanějších dotazů (viz příloha k podnětu č. 20141030115830 položil moderátor dnešního
Hydeparku novinářce Spencerové pouze jeden. Proč asi?
Ohlásil:
19. 01. 2015
Risika transatlantické dohody zdůrazňuje prof. Staněk ve 23 minutě TOHOTO pořadu.
Rusko nabídlo EU dohodu. V případě, že se odmítne podílet na Transatlantickém partnerství
obchodu a investic (TTIP) s USA, může se připojit k Celní unii s Ruskem. (V budoucnu hrozí
zastavení dodávek plynu pro státy NATO a proč by měla, v zájmu vyšších zisků USA, mrznout Evropa?)
Ohlásil:
18. 01. 2015
Proti transatlanické smouvě TTIP prostestovalo v Berlíně cca 50 tis. občanů. ZDROJ
13.1.2015 schválil EP novou legislativu, která umožní členským státům EU na svém území omezit nebo
zcela zakázat pěstování plodin obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO).
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 01. 2015
Evropský parlament schválil text, který neumožní zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin bez
obav z následných soudních sporů?
Ohlásil:
08. 01. 2015
Ve 220 minutě konfernece k TTIP se ekonom a bývylý ministr Vladimír Dlouhý přimlouvá za přijetí
mírnjších (amerických) norem pro bezpečnost automobilů a potravin.
Vepřové z USA by mohlo pocházet z farem, ve kterých zvířata žijí v otřesných podmínkách?
Ohlásil:

Přílohy:
20150107095221-2014-jak-se-porcuje-banan-cena-zisk-obchod-jpg.JPG
20150107095221-20150204-hydepark-tema-transatlanticke-obchodni-partnerstvi-ttip-docx.docx

Přílohy:

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

