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Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
W dniach 23-26 maja 2019 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obywatele
wszytskich krajów członkowskich Unii Europejskiej wybiorą w tych dniach swoich
przedstawicieli – posłów do Parlamentu Europejskiego. Do głosowania będzie
uprawnionych ponad 360 mln osób w całej Unii Europejskiej.
Wybory do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE
odbywają się co pięć lat. Od 1979 r. wybory są przeprowadzane w sposób bezposredni.
Państwa cżłonkowskie mogą same decydować o dokładnym terminie wyborów, jednak
zgodnie z tradycją głosowanie musi odbyć się w tym samym tygodniu. Według ordynacji
wyborczej z 1976 r. europejsie wybory parlamentarne powinny odbyć się w pierwszym
pełnym tygodniu czerwca- w okresie od czwartku do niedzieli. Jeśli jednak przerowadzenie
wyborów w takim terminie jest niemożliwe, Rada po konsultacji z Parlamentem Europejskim
może ustalić inny termin – jedna nie wczesniej niż dwa miesiące przed terminem ustalonym
w ordynacji ani później niż miesiąc po tym terminie. Trzykrotnie zdarzyło się, że korzystano
z takiej możliwości ( w 1984, 1989 i 2014 r.). Decyzja o terminie wyborów w 2019 roku
została przyjęta przez Radę w maju 2018 r. Najczęściej głosowanie rozpoczynało się
w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwartek, a kończyło w niedzielę, kiedy
głosowania odbywają się w większości krajów członkowskich. W Polsce wybory do
Parlamentu Europejskiego odbędą się niedzielę – 26 maja 2019.
Jak wybieramy posłów?
Państwa członkowskie stosują wiele wspólnych reguł dotyczących wyborów.
Najważniejszym z nich jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji
proporcjonalnej. Wiele innych istotnych zagadnień związanych z wyborami do Parlamentu
Europejskiego jest regulowanych przepisami krajowymi. Każdy kraj ma dowolność
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w wyborze systemu wyborczego, ustalaniu granic okręgów wyborczych czy tez wieku
uprawniającego do głosowania czy kandydowania w wyborach, jak i zasad prowadzenia
kampanii wyborczej.

.
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Ilu posłów wybierzemy?
Obywatele każdego państwa członkowskiego mogą wybrać okresloną liczbę posłow – jest to
zależne od liczby ludnosci danego państwa. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 751
posłów. Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, w wyborach w maju 2019 wybranych
zostanie 705 europosłów. Pomimo iż liczba europosłów zmniejszy się, Polska otrzyma jeden
dodatkowy mandat – wybierzemy 52 posłów.

Przydział miejsc jest określony w Traktacie o Funkcjonowaniu UE ( art. 14). Zgodnie
z zasadami w nim zawartymi maksymalna liczba posłów do PE nie może przekroczyć 751
(z przewodniczącym) i powinna być podzielona między państwa zgodnie z regułą
degresywnej proporcjonalności, ale minimalna liczba posłów przypadających na państwo
członkowskie to 6, a maksymalna – 96. Nowy podział mandatów uwzględniający wyjście
Wielkiej Brytanii z UE został potwierdzony przez Radę Europejską w czerwcu 2018 roku.

Kampania „Tym razem głosuję”
Celem kampanii informacyjnej „Tym razem głosuję”
jest
budowanie
społeczności
zaangażowanych
obywateli, którzy są swiadomi jak ważny jest udział
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 i chcą
zachęcić do głosowania innych.
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Kampania promuje znaczenie uczestnictwa w wyborach oraz rolę Parlamentu Europejskiego
jako instytucji, która ze względu na bezpośrednie wybory jest głosem obywateli w UE.
W kampanii podkreśla się, że to Parlament Europejski jest jedyną instytucją, której
członkowie wybierani są bezpośrednio przez obywateli. Kampania nie wspiera żadnej partii
czy konkretnych kandydatów- jest całkowicie apolityczna.
Kampania jest prowadzona, by uświadomić obywatelom, że ważne jest, by jak najwięcej osób
głosowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zdecydowało w jakim kierunku ma
podążać Europa. Bowiem pomimo tego, że demokrację uznajemy za oczywistą, coraz
mniejszy odsetek ludzi uczestniczy w życiu demokratycznym UE.
Strona tymrazemglosuje.eu
Ważnym elementem kampanii jest strona internetowa tymrazemglosuje.eu, której
użytkownicy regularnie otrzymują informacje o kampanii informacyjnej, jak i o możliwościach zaangażowania się w działania zachęcające do głosowania.
Na stronie znajdują się informacje o wydarzeniach związanych z wyborami do Parlamentu
Europejskiego, które są organizowane w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego
oraz różnych miastach Polski  https://www.thistimeimvoting.eu/events_poland

Aby zarejestrować się na stronie tymrazemglosuje.eu wystarczy wypełnić formularz
rejestracyjny. Każdy, kto zarejestruje się na stronie, otrzyma spersonalizowany link, który
będzie mógł udostępnić w mediach społecznościowych czy innych miejscach, zachęcając do
udziału w wyborach.
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Jeśli zatem chcesz zaangażować się i otrzymywać informacje: o PE i jego działaniach oraz
o tym, jak można wesprzeć kampanię informacyjną, a następnie przekazywać to znajomym,
zarejestruj się na stronie tymrazemglosuje.eu. Zrobiło to już kilkadziesiąt tysięcy osób z całej
Unii Europejskiej!

10 powodów, dla których warto głosować
w wyborach do Parlament Europejskiego
•

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której
członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw
członkowskich UE.

•

Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych
uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym
budżecie.

•

Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii
Europejskiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje.

•

Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się
swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż
układami koalicyjnymi.

•

Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne
i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i
publiczności.

•

Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełną rolę
"sumienia" Unii Europejskiej.

•

Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne.

•

Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów
przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa
Europejskiego Banku Centralnego.

•

Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; jego
regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych
poprawek, choć tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.

•

Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi
językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.

Źródło: Parlament Europejski
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Co Europa robi dla mnie?
W związku z niską świadomością obywataeli UE na temat korzyści płynących z członkostwa
w Unii Europejskiej, stwrozono stronę internetową  www.co-europa-robi-dla-mnie.eu.
Ma ona ilustrować co zmieniło się w naszym życiu dzięki przynależnosci naszego kraju do
UE. Jest to element przybliżania Europy obywatelom przed wyborami europejskimi w maju
2019. Strona została stworzona przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Użytkownicy
mogą łatwo znaleźć konkretne informacje na temat tego, co Europa robi dla ich regionu,
w obszarze ich zainteresowań profesjonalnych lub prywatnych. Każdy znajdzie odpowiedź na
takie pytania: Jaki wpływ ma Europa na Twoje życie codzienne? Na miejsca pracy, rodzinę,
opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo, prawa konsumentów? Na miasta, na wsie i regiony?
Stworzono prawie 1800 jednostronicowych notatek do czytania, udostępniania lub
ponownego wykorzystania jako strony internetowe lub jako pliki PDF. Są one podzielone na
dwie główne kategorie na stronie internetowej. Pierwsza część "W moim regionie", pozwala
użytkownikom wybrać miejsce, w którym oni i ich rodzina mieszkają lub pracują. Pokazuje,
w jaki sposób Europa jest obecna w naszych miastach i regionach.

Druga część strony, "W moim życiu", pozwala każdemu użytkownikowi wybrać jeden
z dokumentów, mówiących o tym, jak UE wpływa na przykład na rodziny, opiekę zdrowotną,
zainteresowania, podróże, bezpieczeństwo, wybory konsumentów i prawa socjalne.
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Zajrzyj na nową stronę → www.co-europa-robi-dla-mnie.eu i przekonaj się, co
Europa robi dla Ciebie!
Na stronie znajdziesz ponad 1800 artykułów prezentujących praktyczne efekty działania UE.

Źródła:
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/tym-razem-g-osuj-wybory-europejskie-2019.html
https://www.what-europe-does-for-me.eu/pl/home
https://www.tymrazemglosuje.eu/
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