Veled Európa, de nélküled EU!

Szabad államokat a szabad Európában!

A tagállamok szabadságjogai visszavételének lehetısége:

Az EU elvette a tagállamok legfontosabb szabadságjogait:

Lisszaboni Szerzıdés I. rész 11. cikk:
„(4) Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentıs
számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy a Bizottság - hatáskörén
belül - terjesszen elı megfelelı javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a
polgárok megítélése szerint a Szerzıdések végrehajtásához uniós jogi aktus
elfogadására van szükség.
Az ilyen kezdeményezésekre alkalmazandó eljárások és feltételek
meghatározására az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 21. cikke elsı
bekezdésének megfelelıen kerül sor.”

1. Az állam értékeinek védelmét alárendeli a négy liberális
alapelvnek:

Lisszaboni Szerzıdés II. rész 21. cikk:
(1) A Szerzıdésekben és a végrehajtására hozott intézkedésekben
megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz

A tagállamok szadabságjogai visszavételének eszköze:
Polgári kezdeményezés népszavazás kiírására.
A kezdeményezés aláírásgyőjtı ívén a javasolt népszavazás kérdése szerepel:

Akarja-e Ön, hogy európai
népszavazás döntsön arról, hogy a
szövetségi államként
(föderációként) működő „Európai
Unió” átalakuljon független államok
„Európai Államszövetségévé”
(konföderációjává)?

http://eu-no-ek-yes.com, info.hu@eu-no-ek-yes.com

„(2) A belsı piac egy olyan, belsı határok nélküli térség, amelyben e
szerzıdés rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a
szolgáltatások és a tıke szabad mozgása.”
(Lisszaboni Szerzıdés II. rész 26. cikk)

2. A kizárólagos hatáskörök elveszi a tagállamok gazdasági
függetlenségét:
„(1) Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következı területeken:
a) vámunió,
b) a belsı piac mőködéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása,
c) monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos
pénzneme az euro,
d) a tengeri biológiai erıforrások megırzése a közös halászati politika
keretében,
e) közös kereskedelempolitika.
(2) Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi
megállapodás megkötésére, ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási
aktus írja elı, vagy ha az hatásköreinek belsı gyakorlásához szükséges, illetve
annyiban, amennyiben az a közös szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási
körét megváltoztathatja.
(Lisszaboni Szerzıdés I. rész 3. cikk)

3. A csonkított szubszidiaritás megfosztja a tagállamok településeit
az önkormányzatiság érvényesítésétıl:
„(3) A szubszidiaritás elvének megfelelıen azokon a területeken, amelyek
nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár
el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem
központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítıen
megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az
Unió szintjén jobban megvalósíthatók.
Az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és az arányosság
elvének alkalmazásáról szóló jegyzıkönyvben meghatározottak szerint
alkalmazzák. A nemzeti parlamentek az említett jegyzıkönyvben
megállapított eljárásnak megfelelıen gondoskodnak a szubszidiaritás elvének
tiszteletben tartásáról.”
(Lisszaboni Szerzıdés I. rész 5. cikk)

