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KIES WIE
EUROPA
LEIDT
In mei dit jaar kiezen u en bijna 400 miljoen andere Europeanen de leden
van het Europees Parlement. Dit is de achtste keer dat de Europese verkiezingen plaatsvinden.
Niets nieuws onder de zon, zou u denken. Niets is minder waar!
Europa is veranderd. De Europese Unie is veranderd. Het Europees Parlement is veranderd.
En sinds de vorige keer dat u naar de stembus ging, zijn ook de spelregels veranderd.

Deze keer is
het anders!
Het zijn moeilijke tijden voor Europa. Sinds
2008 bevinden we ons in een ernstige
financiële en economische crisis.
Het aanpakken van deze crisis heeft veel
politieke keuzes met zich meegebracht.
Belangrijke beslissingen zijn genomen en
er zullen meer belangrijke beslissingen
moeten worden genomen naarmate we
de crisis te boven komen. We zullen het
niet allemaal eens zijn over de richting die
we uit moeten en we zullen verschillende
oplossingen hebben voor de problemen die
we tegenkomen.
Als we echter iets van de crisis geleerd
hebben, dan is het dat we deze
problemen samen moeten oplossen,
als Europeanen. Financiële hervorming,
energievoorziening, voedselveiligheid,
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immigratie, klimaatverandering en veiligheid:
niemand kan dit soort kwesties in zijn eentje
aanpakken. Er zullen op Europees niveau
noodzakelijke beslissingen worden genomen
die onze dagelijkse levens zullen beïnvloeden.
En bij het nemen van deze beslissingen moet
de stem van alle Europeanen – dus ook die
van u – worden gehoord.
Welke kant wilt u dat Europa op gaat?
Hoe denkt u dat we de uitdagingen van de
toekomst tegemoet moeten treden?
Wie moet volgens u Europa leiden?
Deze vragen kunt u beantwoorden door te
stemmen bij de Europese verkiezingen van
2014.
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Op 22 mei kiezen Wegene en Rudi
wie Europa leidt. En u?
Wegene en Rudi, stel
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Ricardo, gepensioneerd

dina, Vadims

Magdaléna, FABRIEKSARBEIDSTER

Sedsel en jens, ontwerpers
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Trish, ondernemer

18/03/14 16:27

A LEIDT.

rudi en Wegene, stel

dina, Vadims, Ksenija en Matvejs, gezin

Aliki, student

Tom, LANDBOUWER
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Uw Parlement,
uw stem
De regels voor de Europese Unie zijn
herschreven. Via het Verdrag van Lissabon,
dat door alle EU-lidstaten ondertekend is,
heeft het Europees Parlement, en dus de
burgers die het vertegenwoordigt, nu veel
meer macht dan bij de vorige verkiezingen.
Het Europees Parlement behandelt nu
Europese wetgeving over de hele linie. Van de
regulering van banken tot internationale
handelsovereenkomsten, van voedselveiligheid
tot gegevensbescherming, van landbouwbeleid
tot milieunormen, het Europees Parlement
maakt de wetten waar wij dagelijks mee te
maken hebben.
Maar dat is niet alles. Het Europees Parlement
beslist ook over de begroting van de EU.

Hoe moet Europees geld worden besteed?
Waar heeft het de meeste toegevoegde
waarde? Welke prioriteiten stellen we? Deze
besluiten hangen af van politieke keuzes.
Uiteindelijk zijn dat uw keuzes.
En ook heel belangrijk is de controle die
het Europees Parlement uitoefent op het
uitvoerend orgaan van Europa: de Europese
Commissie. Doet de Commissie haar werk wel
behoorlijk? Wordt uw geld op verstandige
wijze besteed?
Ook hier gaat het erom dat de wil van
de Europese burger – uw wil – wordt
gerespecteerd in Europa. De stem van het
Europees Parlement is uw stem.

U kiest
wie Europa
leidt
En dan is er nog iets.
Voor de eerste keer, volgens de nieuwe
regels, hangt het voorzitterschap van de
Europese Commissie rechtstreeks af van de
verkiezingen.
De Europese regeringsleiders moeten bij
het voordragen van een kandidaat voor het
voorzitterschap van de Europese Commissie
rekening houden met de uitslag van de
verkiezingen. Om de functie te bekleden,
moet de nieuwe voorzitter gekozen worden
door het Europees Parlement, met de steun
van een politieke meerderheid.
Uw keuze bij de stembus zal bepalen wie
de Commissie leidt. De Europese politieke
partijen hebben er daarom voor gekozen
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kandidaten voor deze belangrijke functie voor
te stellen. Wanneer u gaat stemmen, kiest
u dus niet alleen uw vertegenwoordigers in
het Europees Parlement, maar ook wie u als
voorzitter van de Commissie wilt zien.
Democratie gaat niet alleen maar over
verkiezingen, maar verkiezingen vormen wel
een belangrijk moment in elke democratie.
In de Europese verkiezingen van 2014 is uw
stem belangrijker dan ooit.
Laat uw mening horen over hoe we
gezamenlijke uitdagingen moeten aangaan,
wie onze wetten mogen maken en wie mag
beslissen hoe ons geld wordt besteed. Kies
wie Europa leidt!
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Op 22 mei kiezen Vadims en Dina
wie Europa leidt. En u?
Vadims, Dina, Matvejs en Ksenija, gezin
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Meer weten?
verkiezingen2014
• Wilt u weten wat de partijen u te bieden hebben?
• Wilt u alles te weten komen over de Europese verkiezingen?
• Wilt u meer informatie over het Europees Parlement en zijn werkzaamheden?
Neem dan eens een kijkje op onze speciale verkiezingswebsite. Hier vindt u alle informatie die u
nodig heeft om te weten hoe u invloed kan hebben op Europa: www.verkiezingen2014.eu
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