Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009

1. rīcību saraksts

KAPEC BALSOT?
2004. gada Eiropas vēlēšanu rezultāti bija zemi. Daudzi ES iedzīvotāji, šķiet, nav informēti vai
arī nav ieinteresēti sava pārstāvja ievēlēšanā ES līmenī. Taču ir pietiekami daudz labu iemeslu,
lai piedalītos Eiropas vēlēšanās, tieši tāpat, kā jebkurās citās vēlēšanās. Diskusiju sesija par
tēmu „kādēļ balsot Eiropas vēlēšanās” komandā vai kopā ar saviem biedriem ir labs un
aizraujošs veids, kā uzturēt sarunu. Ja arī jums šķiet, ka nespēsiet to paveikt varbūt, ka
saraksts zemāk jūs motivēs iesaistīties turpmākās aktivitātēs. Rīcību 2. lapa sniegs jums
idejas, kā iesaistīties 2009. gada Eiropas vēlēšanās.
Diskusiju sesijā mēs centāmies noskaidrot tos iemeslus, kādēļ mēs visi esam tik pārliecināti, ka
Eiropas vēlēšanas ir lieliska iespēja un, kādēļ pilsonisko sabiedrību organizācijām būtu
jānodarbojas ar savu biedru/atbalstītāju mobilizēšanu doties un balsot.
Eiropas Parlaments un Eiropas demokrātija
¾ Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir vienīgās starptautiskās vēlēšanas pasaulē: Eiropas
Parlaments pārstāv vairāk, kā 500 miljonus Eiropas pilsoņu
¾ Šī ir pirmā reize, kad 27 Eiropas valstu iedzīvotāji vienoti var paust savus uzskatus: Es
nevēlos to palaist garām
¾ Eiropas Parlaments ir vienīgā ES līmeņa institūcija, kuru ievēl tiešās vēlēšanās
¾ Eiropas Parlaments lemj par Eiropas likumiem, kas ietekmē mūsu dzīves
¾ Eiropas Parlamentam ir noteicošā loma Eiropas komisāru iecelšanā
¾ Eiropas Parlamenta ietekmē atrodas Padomes un Eiropas Komisijas atbildība
Eiropas Parlaments un es
¾ Eiropas Parlamenta lēmumi ietekmē manu dzīves kvalitāti
¾ Demokrātija nav tikai manas tiesības, bet arī atbildība
¾ ES likumdošana nosaka 80% manu ikdienas dzīvi/valsts likumdošanu: Balsojot es
ietekmēju lēmumu pieņemšanu
¾ Man nepatīk pašreizējie manas valsts Eiropas Parlamenta pārstāvji: Es vēlos viņus nomainīt
¾ Es vēlos, lai Eiropas Parlamentā būtu vairāk sieviešu
¾ Es vēlos, lai Eiropas Parlaments uzmanīgāk tērētu nodokļu maksātāju naudu
Eiropas Parlaments un ES, kādu es to vēlos
¾ Es vēlos, lai ES uzņemtos vadību cīņā pret klimatiskajām pārmaiņām
¾ Es vēlos, lai ES realizētu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem
¾ Es vēlos, lai ES cīnītos pret visa veida diskrimināciju
¾ Es vēlos, lai ES strādātu sociālā netaisnīgumā izskaušanas virzienā
¾ Es vēlos, lai ES ieņem svarīgu lomu pasaulē
¾ Es vēlos, lai ES aktīvi darbotos Tūkstošgades Attīstības mērķu sasniegšanā
Šis saraksts nav pilnīgs, tādēļ sapulcējieties un diskutējiet!

www.act4europe.org
ES Pilsoniskās Sabiedrības Kontaktgrupa apvieno 8 plašas Eiropas nevalstisko organizāciju (NVO) platformas,
sekojošās nozarēs: kultūra(culture action europe ), attīstība (CONCORD), vide (Green 10), cilvēktiesības (HRDN),
mūžizglītība (EUCIS-LLL), veselības aizsardzība (EPHA), sociālā sfēra (Social Platform) un sieviešu tiesības (EWL). Mēs
darbojamies kopā, lai izveidotu dialogu starp Pilsoniskās Sabiedrības organizācijām un ES institūcijām, jo tā ir svarīga
demokrātijas stiprināšanas daļa.

