DZIAŁAJ. REAGUJ. DECYDUJ.
Niedziela, 25 maja jest dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, jedynej
instytucji, na której skład mamy bezpośrednio wpływ My – Obywatele Unii
Europejskiej.
Pięć lat temu frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła w Polsce
24,53%. Wśród 27 państw naleŜących wówczas do Unii Europejskiej była to jedna z trzech
najniŜszych frekwencji. Za nami znalazły się tylko dwa państwa: Litwa (20.98%) i Słowacja
(19.64%). Niewiele osób w 2009 r. skorzystało z przysługującego nam prawa.
W 1979 odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do
Parlamentu Europejskiego, od tego czasu deputowani
wybierani są przez obywateli państw członkowskich. Prawo
wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego ma kaŜdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
18 lat. Osoby, które urodziły się przed 25 maja 1996r. mogą
w tym roku po raz pierwszy decydować o składzie Parlamentu
Europejskiego.
Dlaczego Parlament Europejski jest waŜny? Wbrew obiegowej opinii nie jest jedynie ciałem
doradczym. Posłowie mają duŜy wpływ na politykę i kształt przepisów obowiązujących
w całej Unii Europejskiej. Parlament zatwierdza budŜet, nadzoruje instytucje Unii
Europejskiej, tworzy prawo. Poprzez głosowanie w wyborach, wpływamy na decyzje, które
dotyczą naszego codziennego Ŝycia oraz Ŝycia pozostałych 500 milionów Europejczyków.
W Polsce wybierzemy 51 posłów na 5-letnią kadencję. Nasz kraj podzielony jest na 13
okręgów, spośród których wybranie zostanie odpowiednia reprezentacja. Powiat
Piaseczyński naleŜy do okręgu nr 4. Frekwencja w wyborach w 2009r. wyniosła w powiecie
32,71%. W Gminie Piaseczno frekwencja była najwyŜsza spośród wszystkich gmin
wchodzących w skład powiatu, wynosiła 37,80%.
Czy w tym roku chętniej pójdziemy na wybory? Tym razem jest inaczej, dlatego:
Działaj – oddaj swój głos w wyborach, inicjuj działania lub domagaj się ich zaprzestania,
Ŝądaj więcej lub mniej, weź sprawy w swoje ręce.
Reaguj – zadawaj pytania, krytykuj, wyraŜaj własne zdanie. W Europie kaŜdy głos zasługuje
na uwagę. Rolą Parlamentu jest reagowanie na potrzeby obywateli, obrona waŜnych dla nich
kwestii, proponowanie najlepszych rozwiązań.
Decyduj – masz wpływ na przyszłość swoją i przyszłość następnych pokoleń. KaŜde
działanie i kaŜda reakcja przynosi rezultaty. Parlament Europejski zmienia Europę, chce
podejmować decyzje wspólnie z obywatelami.
Jeśli myślisz, Ŝe na nic nie masz wpływu, mylisz się. 25 maja w godzinach od 07:00 do
21:00 poprzez wybór przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, będziemy mieli
bezpośredni wpływ na skład jednej z najwaŜniejszych instytucji w Unii Europejskiej.
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