2009 Európai Parlamenti Választások

1. akciós ív

MIÉRT VÁLASSZUNK?
A 2004-es választásokon a részvétel alacsony volt. Sok EU állampolgár nem volt tudatában
ennek lehetőségéről, vagy nem voltak érdekeltek abban, hogy európai szinten válasszanak
képviselőket. Ugyanannyi jó érv szól az európai választások mellett mint minden más választás
mellett. A „miért válasszunk az európai választásokon” ötletprogrammal lendületben tarthatja
a vitát munkatársai között. Ha nem érzi magát felkészültnek ehhez, az alábbi lista segít Önnek
abban, hogy további vitákat szervezzen. A 2. akciós ív segít Önnek a 2009-es európai
választási munkában.
Az ötletprogramon arra keresünk választ, hogy miért vagyunk meggyőződve arról, hogy az
európai választások nagyszerű lehetőségeket rejtenek, és miért kellene a civil társadalmi
szervezeteknek mindent megtenni annak érdekében, hogy tagjai/támogatói résztvegyenek a
választásokon.
Európai Parlament és Európai Demokrácia
¾ Az európai parlamenti választások a világ egyedüli transznacionális választása: Az Európai
Parlament több mint 500 millió európai polgárt képvisel
¾ Ez az első alkalom, hogy 27 európai ország állampolgárai eggyüttesen fejtik ki
véleményüket: Nem akarok lemaradni róla
¾ Az Európai Parlament az egyedüli közvetlenül megválasztott intézmény európai szinten
¾ Az Európai Parlament hozza az európai törvényeket, melyek mindannyiunk életét
befolyásolják
¾ Az Európai Parlament fontos szerepet tölt be az Európai Bizottsági tagok megválasztásában
¾ Az Európai Parlament felügyeletet gyakorol a Tanács és az Európai Bizottság felett
Az Európai Parlament és én
¾ Az Európai Parlamet döntései befolyásolják életminőségemet
¾ A demokrácia nemcsak egy jog, hanem felelősség is
¾ Az EU törvényhozás meghatározza a mindennapjaim/nemzeti törvényhozás 80%-t: ha
elmegyek választani befolyásoljom a döntéshozást
¾ Nem szeretem a jelenlegi parlamenti képviselőmet: Le akarom cserélni!
¾ Szeretném, ha több nő kerülne a parlamentbe
¾ Azt szeretném, ha az európai parlamenti képviselők figyelemmel kezelnék az adófizetők
pénzét.
Az én Európai Parlamentem és az én EU-m
¾ Szeretném, ha az EU vezető szerepet töltene be az éghajlat változás elleni harcban
¾ Szeretném, ha az EU biztosítaná a nők és férfiak közötti egyenlőséget
¾ Szeretném, ha az EU harcolna mindennemű diszkrimináció ellen
¾ Szeretném, ha az EU a társadalom igazságtalanságai eltörlésén dolgozna
¾ Szeretném, ha az EU felelős szerepet töltene be a világban
¾ Szeretném, ha az EU aktívan dolgozna a millenniumi fejlődés céljainak elérésén
Itt nincs lehetőség egy kimerítő lista összeállítására, üljenek össze és vitázzanak!

www.act4europe.org
Az EU Civil Society Contact Group nyolc nagy Európai NGO csoportot társít a következő területeken: kultúra
(culture action europe), fejlesztés (CONCORD), környezet (Green 10), emberi jogok (HRDN), egész életen át
való tanulás (EUCIS-LLL), állami egészségügy (EPHA), társadalom (Social Platform), és nő (EWL). Közösen
dolgozunk a párbeszéd fejlesztésén a civil társadalmi szervezetek és az EU szervezetek között, ami a
demokratikus részvétel megerősítését szolgálja.

