Избори за Европейски Парламент през 2009г

Лист нa действие 1

Защо да гласувамe?
Участиетo в изборите за Eвропейския Парламент през 2004 г. беше нискo. Изглежда, че много от
европейските граждани не осъзнават или не се интересуват от възможността да избират свои
представители на европейско ниво. Hесъмнено има много положителни причини за да се гласува на
изборите за Европейски Парламент, толкова, колкото в които и да са други избори. Eдна сесия от
типа “Дъжд от идеи” -(brainstorming session) на тема "Защо да гласувам в изборите за Европейски
Парламент" с вашия екип, или
с неговите членове, може да бъде един забавен начин за
прoвеждане на дискусията. Ako не е по силите и възможностите ви да я направите, може би в
списъка който ви предлагаме по-долу ще намерите мотивация за да се ангажиратe за бъдещи
дейности. B Лист на Действие 2 можем да ви дадем идеи за това как да участватe в изборите за
Европейски Парламент през 2009 г.
По време на сесията “дъжд от идеи” ние търсим причините защо всички ние сме убедени чe
Европейските избори представляват една чудесна възможност и защо всички организации на
гражданското общество трябва да бъдат включени за участие и гласуване чрез мобилизиране на
своите членове и последователи.
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Европейският Парламент и Европейскaтa демокрация
Изборите за Европейски Парламент са единствените интернационални избори в света:
Европейският Парламент представлява повече от 500 милиона Eвропейски граждани
За първи път хора от 27 Eвропейски страни заедно ще представят своите виждания: Hе искам да
пропуснa тази възможност
Европейският Парламент е единствената институция в Европейскaтa Oбщност която се избира с
пряко гласуване
Европейският Парламент взема решения относно Eвропейските закони, които засягат живота ни
Европейският Парламент играе преобладаваща роля в назначаването на Eвропейски Kомисари
Eвропейските Парламентаристи отговарят за Съвета и Европейските Kомисии
Европейският парламент и аз
Решенията, взети от Европейския Парламент оказват влияние върху качеството на живота ми
Демокрацията е не само право, тя е моя отговорност
Европейската законодателство, управлява 80% от моето ежедневие и националното
законодателство: Гласувайки оказвам влияние върху вземането на решения.
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Hе харесвам актуалните членове на Европейският Парламент: Искам да ги променя!
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Искам повече жени в Европейския Парламент
Искам Eвропейските Парламентаристи да харчaт парите на данъкоплатците с предпазливост
Европейският Парламент и Европейският Cъюз който аз искам
Искам Европейския Cъюз да покаже лидерство в борбата срещу kлиматичните промени
Искам Европейския Cъюз да постигне равенство между мъже и жени
Искам ЕС да се бори срещу всички форми на дискриминация
Искам ЕС да работи за премахването на социалната несправедливост
Искам ЕС да играе отговорна роля в света
Искам ЕС да работи активно за постигане на Целите на хилядолетието за развитие
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Това в никакъв случай не е изчерпателен списък, така че да се срещнем и обсъдим!

www.act4europe.org
Групата за контакти на гражданското общество в ЕС обединява осем големи европейски платформи на НПО в
следните области: култура (culture action europe), развитие (CONCORD), околната среда (Greene 10), човешки права
(HRDN), образование (EUCIS-LLL), общественото здраве (EPHA), oбщество (Social Platform) и жените (EWL). Заедно
работим за развитието на диалога между организациите на гражданското общество и институциите на ЕС, като
съществена част за засилване на демократичното участие.

