
Dwie rzeczy do zrobienia 
już teraz i cała lista 
powodów, żeby je zrobić
Wybory europejskie odbędą się w maju 2019 r. Głosowania będą miały miejsce 
od czwartku 23 do niedzieli 26 maja, w zależności od tego, gdzie mieszkasz lub 
gdzie głosujesz. W Polsce głosowanie odbędzie się 26 maja.

Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, od migracji po zmianę klimatu,  

od bezrobocia młodzieży po ochronę danych.

Konieczność znalezienia wspólnych rozwiązań nigdy nie była pilniejsza.

Ale nie brak nam także perspektyw, np. rozwój jednolitego rynku cyfrowego 
przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony europejskich konsumentów i twórców.

To są sprawy, które zdaniem Europejczyków najbardziej ich dotyczą. I są to 
sprawy, na które Parlament Europejski ma

i nadal będzie miał wpływ, jeżeli zdobędzie demokratyczne uprawnienia do 
działania dzięki Twojemu udziałowi w wyborach.

Tym razem wybory mają miejsce w kontekście bardzo różnym od tego sprzed 
pięciu lat.

Widzimy wokół siebie, jak niesprawdzone nieprawdziwe informacje mogą łatwo 
zmienić różnorodność w podział. I jak krucha może być demokracja, jeżeli w niej 
aktywnie nie uczestniczymy.

Tym razem nie wystarczy mieć nadzieję na lepszą przyszłość. Tym razem każdy  
z nas musi też wziąć za nią odpowiedzialność i wybrać swoją przyszłość.

To dlatego tym razem prosimy Cię o zagłosowanie oraz o pomoc w przekonaniu 
rodziny i przyjaciół do tego samego.

Oto niektóre powody, żeby zrobić obie te rzeczy. A jest tych powodów znacznie 
więcej.

Zachęcamy Cię, byś zajrzał/a na stronę tymrazemglosuje.eu, zadeklarował 
swój udział w wyborach i poprosił przyjaciół oraz rodzinę o przyłączenie się.

#11  bo musimy współpracować, żeby chronić 
naszą żywność
Unia zapewnia ochronę prawną pochodzenia i jakości naszych 
produktów spożywczych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
równocześnie pomaga zagwarantować, że to, co jemy,  
jest bezpieczne.

#12  bo fałszywe informacje nie są niczyim 
sprzymierzeńcem
Unia jest przekonana, że demokracja nie może istnieć bez wolności  
i pluralizmu mediów oraz rzetelnych doniesień prasowych.

#13  bo wciąż zbyt wielu młodych ludzi nie 
ma pracy
Jeszcze nigdy od 1999 roku liczba Europejczyków, którzy mają pracę, nie 
była tak duża. Dążymy do tego, by maksymalnie po czterech miesiącach 
bezrobocia każdy młody człowiek dostał pracę lub możliwość szkolenia.

#14  bo społeczeństwo, w którym panuje 
większa równość, jest także zdrowsze  
i szczęśliwsze
Unia opiera się na poszanowaniu praw człowieka, godności ludzkiej  
i praw mniejszości.

#15  bo wolę wziąć odpowiedzialność za 
przyszłość, niż winić innych za teraźniejszość

#16  bo świat nie będzie czekał do 
następnego razu
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#1  bo chcę móc mieszkać, kochać, uczyć 
się i pracować w miejscu, które wybiorę
W Unii Europejskiej wszyscy mamy prawo swobodnego 
przemieszczania się.

#2  bo chcę mieć czas dla swojej rodziny
Unijna dyrektywa w sprawie czasu pracy daje nam wszystkim prawo do 
spędzania czasu z rodziną.

#3  bo musimy współpracować, żeby nasze 
granice były bezpieczne
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej pomaga nam 
lepiej zarządzać kontrolami granicznymi. Do 2020 r. zatrudnionych 
zostanie 10 000 dodatkowych strażników granicznych.

#4  bo uważam, że każdy powinien płacić 
podatki,
Uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe to globalny 
problem. Staramy się go rozwiązać dzięki lepszej współpracy i większej 
przejrzystości.

#5  bo chcę chronić swoją prywatność
Na mocy nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
to Ty decydujesz o dostępie do Twoich danych i ktokolwiek chce je 
wykorzystać, musi uzyskać twoją zgodę.

#6  bo musimy teraz zmierzyć się ze zmianą 
klimatu
Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie innowacji  
i inwestycji, których potrzebujemy, aby stawić czoła zmianie klimatu. W 
ciągu 40 lat, do roku 2030, obniżymy emisje gazów cieplarnianych  
o 45%.

#7  bo musimy współpracować w sprawie 
migracji
Dzięki sprawiedliwej, humanitarnej i skutecznej wspólnej polityce 
migracyjnej i azylowej Unia ratuje życie migrantów, zabezpiecza 
granice i ogranicza nielegalną imigrację.

#8  bo żeby zwalczyć terroryzm, musimy 
działać wspólnie
Unijna walka z terroryzmem polega na uszczelnianiu granic, lepszej 
współpracy służb bezpieczeństwa, zaostrzaniu kontroli broni i 
zwalczaniu propagandy terrorystycznej.

#9  bo musimy razem chronić środowisko
Unia wprowadza przepisy, które chronią świat przyrody i siedliska 
przyrodnicze, mające zasadnicze znaczenie dla naszej planety, dla 
naszych społeczności, gospodarek i dla naszego dobrobytu.

#10  bo musimy inwestować, by nasze 
gospodarki się rozwijały
Unia wspomaga inteligentny, zrównoważony i służący wszystkim 
wzrost gospodarczy, który pomaga podźwignąć ludzi z ubóstwa.


