Zagłosujmy w wyborach
W następnym roku czeka nas waŜne wydarzenie. 25 maja będziemy mogli wybrać
posłów do Parlamentu Europejskiego. To jedyna unijna instytucja, o której składzie
decydujemy MY – OBYWATELE Unii Europejskiej.
Parlament Europejski to przedstawiciele nas wszystkich. MoŜemy ich wybrać w sposób
bezpośredni poprzez wskazanie osoby, na którą oddajemy głos. We wszystkich państwach
członkowskich wybory są powszechne i bezpośrednie. Na nasz wybór nikt nie ma wpływu,
sami podejmujemy ostateczną decyzję.
Dlaczego wybory do Parlamentu są waŜne? Oddając głos w wyborach, decydujemy
o
swojej
reprezentacji
na
szczeblu
unijnym.
Wybory
to
moment,
w którym mamy realny wpływ na instytucję, podejmującą później kluczowe dla nas decyzje.
Przez 5 lat europosłowie, których wybraliśmy będą m.in. współtworzyć prawo obowiązujące
w całej Unii Europejskiej.
Czym zajmuje się Parlament? Przede wszystkim Parlament wpływa na wydatki Unii
Europejskiej poprzez przyjęcie lub odrzucenie całego jej budŜetu. Poza tym sprawuje
demokratyczny nadzór nad innymi instytucjami, w tym nad Komisją Europejską. Parlament
stanowi, razem z Radą Unii Europejskiej, prawo. Regulacje krajowe w duŜej mierze
uwarunkowane są decyzjami powstającymi na szczeblu unijnym. Parlamentarzyści
współtworzą prawo, które później staje się częścią naszego Ŝycia codziennego.
Ilu parlamentarzystów wybierzemy? Cały Parlament w następnej kadencji będzie liczył
751 reprezentantów, w Polsce wybierzemy 51 eurodeputowanych. Dlaczego 51? Liczba
wybieranych europosłów zaleŜy od liczby ludności danego państwa. Im więcej osób
zamieszkuje kraj, tym więcej ma on swoich reprezentantów w Parlamencie. śadne państwo
nie moŜe mieć jednak mniej niŜ 6 i więcej niŜ 96 europosłów. Pamiętajmy, Ŝe w Parlamencie
Europejskim narodowość nie jest najwaŜniejsza, posłowie głosują zgodnie ze swoją
przynaleŜnością do grupy politycznej, która jest ponadnarodowa. Posłowie z jednego kraju,
nie muszą zawsze głosować tak samo. Najliczniej reprezentowane państwo nie ma łatwiej niŜ
inne.
Parlament poprzez swoje kompetencje prawodawcze, budŜetowe, kontrole i konsultacyjne ma
duŜy wpływ na politykę Unii Europejskiej i kształt powstających przepisów prawnych.
Wbrew powszechnej opinii, nie jest on jedynie ciałem doradczym. Pamiętajmy o tym
i wybierzmy 25 maja swoich przedstawicieli w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
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