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MIKS HÄÄLETADA?
2004. aastal oli Euroopa Parlamendi valimistest osavõtt madal. Tundub, et paljud Euroopa
kodanikud ei ole võimalusest teadlikud või puudub neil huvi valida oma esindajaid ELi tasemel.
Siiski on Euroopa Parlamendi valimistest osavõtuks sama palju häid põhjuseid kui osalemiseks
muudel valimistel. Oma meeskonna või liikmete osavõtul korraldatud aruteluistung teemal
« Miks hääletada Euroopa Parlamendi valimistel? » võib olla nauditav viis arutelu algatamiseks.
Kui teil see aga ei õnnestu, võib-olla innustab allpool esitatud loetelu teid osalema edasistel
ettevõtmistel. Töölehelt 2 võite leida häid mõtteid, kuidas 2009. aastal toimuvatel Euroopa
Parlamendi valimistel kaasa lüüa.
Aruteluistungil otsime põhjuseid, miks oleme jõudnud veendumusele, et Euroopa valimised on
suurepärane võimalus ning miks peaks kodanikuühiskond oma liikmeid/toetajaid õhutama
valimistele minema ja seal hääletama.
Euroopa Parlament ja Euroopa demokraatia
¾ Euroopa Parlamendi valimised on ainsad piiriülesed valimised
Parlament esindab enam kui 500 miljonit Euroopa kodanikku.

maailmas:

Euroopa

¾ Esmakordselt väljendavad 27 liikmesriigi kodanikud oma seisukohti üheskoos: sellest ei
taha ma kõrvale jääda.
¾ Euroopa Parlament on ainuke ELi institutsioon, mis valitakse otsestel valimistel.
¾ Euroopa Parlament osaleb otsuste tegemises Euroopa õigusnormide üle, mis mõjutavad
meie elu.
¾ Euroopa Parlamendil on oluline roll Euroopa Komisjoni volinike määramisel.
¾ Euroopa Parlamendi ees on vastutavad nii nõukogu kui ka Euroopa Komisjon.
Euroopa Parlament ja mina
¾ Euroopa Parlamendi otsused mõjutavad minu elukvaliteeti.
¾ Demokraatia ei anna mulle vaid õigusi, vaid paneb mulle ka kohustusi.
¾ EL õigusaktid moodustavad 80% minu igapäevelu puudutavatest/riiklikest õigusaktidest:
hääletamisega mõjutan mina otsuste tegemist.
¾ Mulle ei meeldi minu praegused esindajad Euroopa Parlamendis: tahan neid asendada
teiste esindajatega!
¾ Soovin, et Euroopa Parlamendis oleks rohkem naisi.
¾ Soovin, et Euroopa Parlamendi liikmed suhtuksid hoolikamalt maksumaksjate raha
kulutamisse.
Euroopa Parlament ja mulle meelepärane EL
¾ Soovin, et EL võtaks endale kliimamuutuste vastu võitlemisel juhtrolli.
¾ Soovin, et EL saavutaks naiste ja meeste soolise võrdõiguslikkuse.
¾ Soovin, et EL võitleks igasuguse diskrimineerimise vastu.
¾ Soovin, et EL tegutseks sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamise nimel.
¾ Soovin, et EL oleks usaldatav jõud kogu maailmas.
¾ Soovin, et EL tegutseks aktiivselt aastatuhande arengueesmärkide saavutamise nimel.
Tegemist ei ole mingil juhul lõpliku loeteluga, nii et saage kokku ja arutage!

www.act4europe.org
ELi kodanikeühenduste kontaktrühm (The EU Civil Society Contact Group ühendab kaheksa ulatuslikumat
Euroopa valitsusväliste organisatsioonide platvormi järgmistes valdkondades: kultuur (culture action europe),
areng (CONCORD), keskkond (Green 10), inimõigused (HRDN), elukestev õpe (EUCIS-LLL), rahvatervis (EPHA),
sotsiaalvaldkond (Social Platform) ja naised (EWL). Teeme koostööd, et arendada kodanikuühiskonna ja
Euroopa institutsioonide vahelist dialoogi, millel on oluline roll osalusdemokraatia tugevdamisel.

