Voľby do Parlamentu Európskej Únie 2009

Čast Prvá

Otázka: Prečo voliť?
Účasť na voľbách do Európskej únie v roku 2004 bola nízka. Vyzerá, že ešte stále mnoho
obyvateľov Európskej Únie nevie, alebo nepozná, možnosť voliť si svojich zástupcov v
Európskej Únii. Bezpochyby ale existuje veľa dobrých dôvodov prečo mať práve v Európskej
Únii svojich zástupcov a práve týmto spôsobom predostrieť alebo hájiť v diskusii záujmy
národných skupín. Myslíte si, že nie je vo vašom záujme zúčastniť sa? Možno že práve zoznam,
ktorý Vám predkladáme v Časti Druhej Vám dodá motiváciu alebo nápady pre aktívne
zapojenie sa do volieb Európskej Únie 2009.
Považujeme za potrebné vysvetliť dôvody prečo práve Mimovládne neziskové organizácie MVO
je potrebné zapojiť do diania a spolupráce pri volení svojich zástupcov a členov.
Európsky Parlament a Demokracia v Európe
¾ Voľby do Parlamentu Európskej Únie sú jedinými nadnárodnými voľbami vo svete.
Európska Únia pri voľbách do Európskeho Parlamentu reprezentuje viac ako 500 miliónov
obyvateľov Európy.
¾ Je to prvý krát v histórii keď obyvatelia 27 európskych krajín vydávajú svedectvo o svojom
názore. Nestraťme možnosť podieľať sa na tomto názore.
¾ Európsky Parlament je jediná inštitúcia v Európskej Únii volená priamym hlasovaním.
¾ Európsky parlament rozhoduje o zákonoch a právnych normách ktoré priamo ovplyvňujú
náš život.
¾ Európsky Parlament je najdôležitým partnerom pri výbere Európskych komisárov.
¾ Členovia Parlamentu majú zodpovednosť Európskej Rady a Európskej Komisie.
Európsky Parlament a ja
¾ Rozhodnutia Európskeho Parlamentu majú priamy dopad na kvalitu môjho života
¾ Demokracia nie je len mojím právom, je to tiež aj moja zodpovednosť.
¾ Európska legislatúra ovplyvňuje na 80% môj každodenný život. Mojím hlasom tak
spolurozhodujem pri prijatí rozhodnutia.
¾ Nesúhlasím s mojimi súčasnými zástupcami v Európskom parlamente: Chcem zmenu!
¾ Mojím želaním je mať viac žien zastúpených v Európskom Parlamente.
¾ Mojím želaním je, aby európski parlamentári zaobchádzali uvážlivo s peniazmi danových
poplatníkov.
Európsky Parlament aký ja chcem
¾ Chcem, aby Európska Únia účinne bojovala proti klimatickým zmenám.
¾ Chcem, aby Európska Únia dosiahla úplnú rovnosť medzi mužom a ženou.
¾ Chcem, aby Európska Únia bojovala proti všetkým formám diskriminácie.
¾ Chcem, aby Európska Únia účinne pracovala na odstránení sociálnej nespravodlivosti.
¾ Chcem, aby Európska Únia prevzala úlohu zodpovednosti na Zemi.
¾ Chcem, aby Európska Únia aktívne pracovala na dosiahnutí všetkých Cieľov Rozvoja
Tisícrocia.
Táto listina nemá byť v nijakom prípade záväzným a vyčerpajúcim dokumentom,
preto sú dôležité vlastné nápady a diskusia.
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