
Petícia proti obmedzovaniu 
legálneho vlastníctva a držby zbraní

My,  dolupodpísaní  signatári, túžime  žiť  v slobodnej  spoločnosti  založenej  na  rešpektovaní  prirodzených  práv  jednotlivca,
rešpektovaní prirodzeného práva na ochranu života a zdravia a nedotknuteľnosti legálne a v dobrej viere nadobudnutého majetku. 

Sme  presvedčení,  že  slobodná  a demokratická  spoločnosť  nemôže  stáť  na  sústave  byrokratických  zákazov, obmedzení
a všeobecne záväzných právnych aktov ktoré prirodzené práva nerešpektujú a sú prijímané bez náležitej verejnej rozpravy. 

Sme presvedčení, že boj proti zločinu nie je možné viesť obmedzovaním práv, ktoré bezúhonní občania nadobudli v  súlade so
zákonom.  Že zločin terorizmu nie je možné vykoreniť tým, že bezúhonní  občania budú odzbrojení,  že slušným ľuďom budú zabavené
legálne nadobudnuté zbrane ktorými sa môžu brániť, že sa im znemožní venovať sa športovej streľbe či zberateľskej záľube, že zničíme
vzácne kultúrne a historické zbierkové predmety nevyčísliteľnej hodnoty. 

Obraciame sa preto s touto petíciou na našich volených zástupcov v zastupiteľskom zbore Európskeho parlamentu, v orgánoch
Európskej únie, v zastupiteľskom zbore Národnej rady Slovenskej republiky, Prezidenta a Vládu Slovenskej republiky, našich ústavných
a verejných činiteľov, predstaviteľov registrovaných politických strán a hnutí

so žiadosťou
aby vyslovili účinný nesúhlas a nepodporili žiadny legislatívny návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, a to na úrovni komunitárneho
práva Európskej únie ako aj na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky,  ktorý by vyslovoval zákaz samonabíjacích zbraní ktoré
vznikli  úpravou zo zbraní  samočinných,  zákaz samonabíjacích zbraní pre civilné  použitie  ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným
mechanizmom, zákaz vlastníctva a držby zakázaných zbraní na základe výnimky na múzejné alebo zberateľské účely, zákaz znehodnotených
zbraní  ktoré  vznikli  úpravou  takýchto zbraní,  zákaz vlastníctva  a akékoľvek obmedzenie  držby,  prechod  alebo povinnosť  vzdania  sa či
prevodu  vlastníckeho  práva  a  držby,  zničenia  či  povinnosť  vykonania  dodatočnej  úpravy  či  znehodnotenia  takýchto  samonabíjacích
a znehodnotených zbraní legálne nadobudnutých pred takouto právnou úpravou. Žiadame, aby ste odmietli návrh Európskej komisie zo dňa
18.11.2015, COM(2015)750/F1, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons , tj. návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady
ktorá mení Smernicu Rady  91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorou majú byť takéto zákazy a povinnosti vyslovené
a povinne  prevzaté  do  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky,  ako  aj  návrhy akýchkoľvek  ďalších  aktov  orgánov  Európskej  únie
s obdobným obsahom.“

Pripojením svojho podpisu vyhlasujem, že podporujem petíciu v horeuvedenom znení.
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podpis

Ďakujeme za Váš podpis. Vyplnené hárky prosím odovzdajte na najbližšom kontaktnom mieste Legis Telum o.z. alebo zašlite na adresu:
Legis Telum, o.z. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava. 

Zoznam kontaktných miest je uverejnený na stránke www.zbrojak.sk

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2015&number=750

