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Trwa kampania informacyjna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi w maju
2014 roku. Jak wynika z bada? Eurobarometru, zrealizowanych na rok przed wyborami, 46% Polaków
uwa?a, ?e ich g?os liczy si? w Unii Europejskiej (w porównaniu do 39% ?rednio w ca?ej UE). Jednak
tylko 35% respondentów twierdzi, ?e ten wp?yw zapewnia g?osowanie w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Czym tak naprawd? zajmuje si? Parlament Europejski? I czy ma wp?yw np. na to , jak
b?d? wydawane pieni?dze z unijnego bud?etu? Czy uchwalany w?a?nie bud?et na kolejne lata b?dzie
odpowiedzi? na kryzysowe wyzwania w Unii Europejskiej?

Zdania co do wielkości budżetu Unii Europejskiej w najnowszym badaniu
Eurobarometru są podzielone: 13% obywateli twierdzi, że budżet jest za
duży , dla 22% jest za mały, a 39% twierdzi, że właściwie jest w sam
raz (nowy budżet UE ma wynosić około 142 mld euro). Zdecydowanie
chcemy przeznaczać te pieniądze na wzrost zatrudnienia i wsparcie
społeczne. W ostatnich tygodniach mocno dyskutowano o budżecie UE, by
wreszcie 12 listopada 2013 r. osiągnąć porozumienie pomiędzy
Parlamentem i Radą, niezbędne do zatwierdzenia budżetu zgodnie z
kompetencjami Parlamentu Europejskiego. Zwiększono budżet w tych
kwestiach, które są ważne dla społeczeństwa - wspieranie wzrostu
gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje i pomoc
humanitarną. Rządy państw Unii Europejskiej przystały też na
propozycję Parlamentu, by 200 mln euro niewykorzystanych dotąd środków
na 2013 rok przesunąć na wspieranie badań naukowych.
Od 2007 roku przy Parlamencie Europejskim działa Agora Obywatelska. To
swoisty łącznik pomiędzy parlamentem a społeczeństwem. Na przestrzeni
kilku lat Agora badała opinię społeczną na ważne tematy, takie jak
walka z wykluczeniem społecznym czy kryzys gospodarczy. W 2013 roku
Agora dotyczyła bezrobocia wśród młodych ludzi. 60 osób z krajów Unii
Europejskiej (bezrobotnych i pracujących) dyskutowało od 6 do 8
listopada br. w Parlamencie o sytuacji na europejskim rynku
zatrudnienia.
Wnioski
z
Agory
zostaną
przedstawione
zarówno
instytucjom unijnym jak i krajowym a następnie będą nad nimi pracować
europarlamentarzyści.
Co pięć lat ( od 1979 roku) obywatele UE wybierają swoich
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego . To jedyna instytucja ,
której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Każde państwo
członkowskie ma prawo wyboru określonej liczby posłów, a przydział
miejsc wynika z zapisów w traktatach europejskich na podstawie zasady
degresywnej proporcjonalności. Traktat Lizboński wyznaczył limit 751
posłów w składzie Parlamentu. Państwa o większej liczbie ludności mają
więcej miejsc niż państwa mniejsze . Te z kolei mają więcej miejsc
niżby to wynikało z liczby ich ludności. Dzięki temu mniejsze państwa
UE mogą mieć większy głos w Parlamencie Europejskim. Pewnym wyzwaniem
dla Parlamentu była tegoroczna decyzja o znalezieniu miejsca w nowym
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parlamencie dla posłów z Chorwacji – państwa , które dołączyło w lipcu
2013 roku do Unii Europejskiej. Szykując miejsce dla nowych
parlamentarzystów 12 spośród państw członkowskich zmniejszy ilość
swoich posłów o 1, natomiast Niemcy o trzech. Polska pozostanie przy
51 parlamentarzystach.
Tym razem jest inaczej! Działaj. Reaguj. Decyduj - to hasło kampanii
informacyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego , które
zaplanowano pomiędzy 22 a 25 maja 2014roku. Może w nich wziąć udział
około 400 mln uprawnionych do głosowania obywateli Unii Europejskiej.
Informacje o wyborach do PE są dostępne na stronie Biura Parlamentu
Europejskiego w Polsce, www.europarl.pl .
Więcej o PE można się również dowiedzieć w Punkcie Informacji
Europejskiej Europe Direct Piotrków Trybunalski ! Punkt organizuje
m.in. spotkania, debaty i lekcje europejskie. Mieści się w Piotrkowie
przy
ul.
Dąbrowskiego
20,
tel.
44/649
76
62,
www.europe-direct.piotrkow.info.pl, www.facebook.com/EDPiotrkow
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