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Happening k volbám do Evropského
parlamentu – SPOLEČNĚ PRO EVROPU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ!

Již toto pondělí 25. května 2009 pořádá
Informační
kancelář
Evropského
parlamentu na
českobudějovickém
Výstavišti SPOLEČNĚ PRO EVROPU –
koncert v rámci informační kampaně
k Evropským volbám. Pro návštěvníky
je připraven velmi bohatý zábavní
program – hry, znalostní kvízy o ceny, tančení a
hudební vystoupení. Mimo jiné vystoupí Tereza
Kerndlová, Lucie Revival, taneční studio Forever atd.
Navštívit můžete i stánek Europe Direct České
Budějovice, kde budou pro zájemce připraveny nejen
užitečné a zajímavé informační brožury k evropským
volbám, ale i drobné dárkové předměty.

5. - 6. 6. 2009
Máte pocit, že o evropských volbách
nemáte stále dostatek informací? Nebo
stále váháte, zda má vůbec cenu
k volbám jít? Možná bychom si všichni
měli uvědomit, že prostřednictvím voleb
nám Evropský parlament svěřuje část
odpovědnosti a nabízí nám tak možnost se zapojit do
rozhodování. Europe Direct Vás zve na následující
informační maratón!!

INFORMACE NA DOSAH!
EP PARTY
Respekt Institut pořádá dnes
večer
(20.5.)
evropský
happening
v budějovickém
MARTY’S CLUBu, kde zahrají
Seltaeb, VVV, May Bee, a kde
ladné přesuny kapel vyplní evropsko-parlamentní skeče
Malého vinohradského divadla.

Od voleb do voleb, aneb Koho volit?
V přednášce, kterou dnes prezentoval Milan Severa,
student plzeňské politologie, zaznělo zajímavé shrnutí
o aktivitě českých poslanců v minulém volebním
období. Milan Severa upozornil na to, že nelze věřit
statistikám, které se např. opírají o účast při jednáních
parlamentu, protože řada poslanců si jednání pouze
"odsedí". Jen několik výrazných osobností z jednotlivých
politických stran skutečně "dělá politiku". Zuzana
Roithová např. intenzivně bojovala proti nekvalitním
čínským výrobkům, Libor Rouček pro otevření
pracovního trhu v rámci EU, Hynek Fajmon se snažil
prosadit férovější podmínky pro české zemědělce.
Aktivní byli i zástupci SNK-ED. Do nových voleb
kandiduje na 32 politických stran a uskupení. Je
třeba se rozhodnout i s ohledem na to, jakou EU chcete
mít. "ODS je pro reformovanou EU a silnější národní
státy, ČSSD je otevřenější i federativním přístupům,
KSČM by v EU nejraději viděla novou internacionálu,"
řekl Milan Severa.
Pokud byste si v době do 5.6. chtěli přednášku
poslechnout celou, kontaktujte nás, rádi ji pro Vás
zorganizujeme.

Přijďte do EUROPE DIRECT České Budějovice! Máme
pro Vás aktuální materiály:
•
•
•
•
•
•

10 důvodů, proč jít volit
Vítejte v Evropském parlamentu
Evropské volby – Co to pro nás znamená
Výzvy na období 2009 – 2014
Evropský parlament – Informační kancelář EP
Základní informace o volbách do EP na
internetu
Všechny materiály můžeme na požádání zaslat i
elektronicky nebo poštou.
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