













PRIAMA DEMOKRACIA

PRIAMA DEMOKRACIA

je správa vecí verejných v rukách všetkých občanov,
ktorí majú záujem sa jej venovať.
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ktorí majú záujem sa jej venovať.

Nástroje PD:

Nástroje PD:

Priama voľba - právo občanov zvoliť si svojich zástupcov (starostov,
sudcov, poslancov predsedu vlády, prezidenta...) priamo, bez straníckych
nominácií a kandidátok.
Imperatívny mandát – právo občanov odvolať svojich zástupcov.
Ľudové veto – právo občanov ľudovým hlasovaním zamietnuť zákon,
ktorý prijali ich zástupcovia parlamente.
Ľudová iniciatíva – právo občanov podať návrh na vznik, zmenu,
alebo zrušenie právnej ako aj ústavnej normy.
Referendum – právo občanov záväzné rozhodnúť o verejnej otázke.
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PETÍCIA ZA LEPŠIE SLOVENSKO

PETÍCIA ZA LEPŠIE SLOVENSKO

požaduje:

požaduje:

1. Zúžiť trestnoprávnu imunitu poslancov NR SR len na
hlasovania a výroky v NR SR a v jej orgánoch,
2. Prijať balík protikorupčných opatrení minimálne v rozsahu
Protikorupčného minima 2012,
3. Sfunkčniť inštitút referenda tak, že sa:
 zníži počet podpisov občanov potrebných na jeho
vyhlásenie na 150 000,
 zruší povinná minimálna účasť voličov potrebná pre
platnosť referenda,
 zabezpečí, aby výsledky referenda mali právnu silu
ústavného zákona a aby ich zmena bola možná iba novým
referendom.
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Podpísať môžete do 31.5.2012, denne od 8:00 do 22:00 pred GP, Štúrova 2, Bratislava
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