Volby do Evropského parlamentu 2009

Leták 1

Proč hlasovat?

Účast na Evropských volbách v roce 2004 byla nízká. Zdálo by se, že mnoho evropských
občanů ani neví o této možnosti nebo nemá zájem volit své zástupce na úrovni EU. Nicméně je
tolik dobrých důvodů pro hlasování v Evropských volbách, kolik jich je u jakýchkoliv jiných
voleb. Brainstorming na téma “proč hlasovat v evropských volbách” ve vaší skupině nebo s
vašimi členy může být zábavný způsob, jak vést diskusi. Nemáte možnost ho uspořádat?
Seznam, který uvádíme níže, vás snad podnítí k tomu, abyste se zapojili do další činnosti.
Seznam akcí 2 vám může sloužit jako návod, jak se zapojit do evropských voleb 2009.
Během brainstormingu jsme zjišťovali důvody, proč jsme přesvědčeni, že evropské volby
představují velkou příležitost, a proč se organizace občanské společnosti mají zapojit a vyzývat
k účasti a hlasování své členy nebo přívržence.
Evropský parlament a evropská demokracie
¾

Volby do Evropského parlamentu jsou jediné nadnárodní volby na světě: Evropská unie
představuje více než 500 milionů evropských občanů.

¾

Je to poprvé, kdy občané 27 zemí společně vyjadřují své názory: Nechci přijít o tuto
příležitost.

¾

Evropský parlament je jediná instituce na úrovni EU, která se volí přímým hlasováním.

¾

Evropský parlament rozhoduje o evropských zákonech, které se týkají našich životů.

¾

Evropský parlament hraje rozhodující roli při jmenování Evropských komisařů.

¾

Členové Evropského parlamentu mají odpovědnost za Evropskou radu a komisi.
Evropský parlament a já

¾

Rozhodnutí přijímaná Evropským parlamentem ovlivňují kvalitu mého života.

¾

Demokracie neznamená pouze právo, ale i mou odpovědnost.

¾

Evropský zákonný rámec řídí 80% mého každodenního života/národních zákonů:
Hlasováním ovlivňuji přijímání rozhodnutí.

¾

Nelíbí se mi současní evropští poslanci: Chci je vyměnit!

¾

Chci víc žen v Evropském parlamentu .

¾

Chci, aby evropští poslanci zacházeli s daněmi poplatníků uvážlivě.
Evropský parlament a Evropská unie, jaké chci

¾

Chci, aby Evropská unie vedla boj proti změnám klimatu.

¾

Chci, aby Evropská unie dosáhla rovnosti mezi muži a ženami.

¾

Chci, aby Evropská unie bojovala proti všem formám diskriminace.

¾

Chci, aby Evropská unie pracovala na vymýcení sociální nespravedlnosti.

¾

Chci, aby Evropská unie hrála ve světě odpovědnou roli.

¾

Chci, aby Evropská unie pracovala aktivně na dosažení rozvojových cílů tisíciletí.
Tento výčet není vyčerpávající, tak se sejděte a diskutujte!
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