
Otvorený list regionálnym a miestnym voleným zástupcom 
 
 
Vážená pani, vážený pán, 
 
Voľby do Európskeho parlamentu 2009 sú jednou z najdemokratickejších udalostí na svete, pretože sa týkajú 
375 miliónov občanov, ktorí pristúpia k volebným urnám 4. až 7. júna. 375 miliónov žien a mužov, z ktorých 
36 miliónov bude pri týchto voľbách voliť po prvý krát, vyberie svojich zástupcov do Európskeho parlamentu 
a tým mu dodá silu a legitimitu v Európskej únii. 
 
Občania si musia uvedomiť, že ich hlas môže o mnohom rozhodnúť, pretože im umožní vziať do vlastných rúk 
ich osud ako občanov Európskej únie. Úlohou volených zástupcov na miestnej, regionálnej, národnej alebo 
európskej úrovni, je ich upozorňovať, informovať a mobilizovať s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu účasť. Našou 
úlohou je im vysvetliť ako Európsky parlament konkrétne využíva svoje legislatívne právomoci a tým priamo 
vplýva na 60 % až 80 % legislatívy členských krajín v záujme ich občanov. 
 
Vďaka Európskej únii máme dnes na našom kontinente mier, slobodu, stabilitu a prosperitu a vojna je pre jej 
členské štáty nemysliteľná. V tomto období finančnej a hospodárskej krízy Európska únia aktívne a účinne 
pomáha svojim členským štátom zabezpečiť ochranu záujmov ich občanov. V boji proti klimatickým zmenám 
ukázala Európska únia celému svetu príklad, keď prijala záväzný a odvážny akčný plán, vďaka ktorému bude 
možné znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020. Akcieschopná Európska únia potrebuje silný Európsky 
parlament. 
 
Od podpisu Maastrichtskej zmluvy môže každý občan Európskej únie voliť a byť volený vo voľbách do 
Európskeho parlamentu a orgánov miestnych samospráv bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte má 
bydlisko. Vďaka tomuto princípu mohlo pri posledných voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 celých 
12 % voličov odovzdať svoj hlas mimo krajiny svojho pôvodu. Vzhľadom na stále narastajúcu pracovnú mobilitu 
by naši občania mali byť informovaní o svojich právach, ktoré často nepoznajú. 
 
Využime túto príležitosť na diskusiu o Európe a spojme svoje sily, aby sa občania stotožnili s myšlienkou Európy. 
Demokracia a oslovovanie občanov začínajú v mestách a regiónoch: pracujme spoločne na mobilizácii občanov 
pred voľbami do Európskeho parlamentu! 
 
Buďme praktickí! Miestnym a regionálnym orgánom a ich zastupiteľským združeniam dáme k dispozícii početné 
komunikačné a informačné nástroje. Stačí sa spojiť so zastúpením Európskeho parlamentu alebo Európskej 
komisie vo Vašej krajine alebo sa obrátiť na niektorého poslanca Európskeho parlamentu alebo na niektorého 
z členov Výboru regiónov vo Vašom regióne. 
 
Buďme konkrétni! Navrhujeme Vám: 
 

− zorganizovať vo Vašej obci informačné stretnutie o voľbách do Európskeho parlamentu a rozsiahlejšie 
informovať o činnosti Európskej únie, 

− obrátiť sa na Vašich spoluobčanov listom, v ktorom ich vyzvete, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho 
parlamentu, 

− využiť informačné prostriedky, ktoré si môžete zaobstarať v informačných kanceláriách Európskeho 
parlamentu (www.europskyparlament.sk)  a Európskej komisie vo Vašej krajine 
(www.ec.europa.eu/slovensko), 

− otvoriť na internetovej stránke Vašej samosprávy portál o voľbách do Európskeho parlamentu a napojiť 
ho na internetové stránky Európskeho parlamentu (www.europarl.eu) a Výboru regiónov (www.cor.eu), 
podporovať informačné−  aktivity kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu v rámci 
predvolebnej kampane. 

ť v každom meste a každej obci diskusiu o Európe a tým 
osiahnuť, aby naši občania prišli k volebným urnám. 

 

predseda Európskeho parlamentu predseda Výboru regiónov 

 
Sme presvedčení, že s Vami sa nám podarí iniciova
d
 

Hans-Gert PÖTTERING Luc VAN DEN BRANDE 
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k potrebujete pomoc pri realizácii Vašich projektov, obráťte sa: 

ýbore regiónov 

 

oris.Essender@cor.europa.eu

 
 
 
A
 
 
vo V
na  
Boris ESSENDER
+32 2 282 23 90 
B
 
 
v Európskom parlamente 

A 

lacoveOddalenie-sk@europarl.europa.eu

na  
Zuzana REPKOV
+ 32 228 32 119 
T
 
Robert HAJŠEL 
+ 421/2/59 20 32 97 
epbratislava@europarl.europa.eu


