Eurovoľby 2014 | 12 Najzaujímavejších informácií a
faktov
12 vybraných clánkov vám poskytne rýchly prehľad o najzaujímavejších faktoch alebo
informáciách týkajúcich sa nadchádzajcich eurovolieb 2014 zjednotených na jednom
mieste. Články su skrátenou verziou už uverejnených artiklov na stránkach Sulik.sk, ku
ktorým nájdete odkaz na konci každého článku.
Prajem vám príjemné čítanie.
Richard Sulík

Sledujte eurovoľby 2014 cez @EPElections
Nezávislý tím konzultantov z APCO Worldwide otvoril
nový Twitter účet zameriavajúci sa na nadchádzajúce
eurovoľby 2014.
Odteraz máte možnosť na tomto
účte https://twitter.com/EPElections sledovať
(prevažne v anglickom jazyku) zdieľanie správ,
noviniek, názory verejnej mienky, ale aj klebety a
špekulácie ohľadom eurovolieb 2014 či kandidátoch na europoslancov, a to vo všetkých
28 členských štátoch EÚ.
Snahou konzultantov z APCO Worldwide bolo vytvorenie centrálneho a politicky
nezávislého Twitter účtu ako platformy pre výmenu názorov, otvorenú diskusiu alebo aj
zdieľanie hypotéz uznávaných mysliteľov. Viac info o novovytvorenom Twitter účte nájdete
na eurovoľby 2014 cez @EPElection >>

Ako budú v eurovoľbách 2014 voliť iné krajiny
Eurovoľby 2014 prinesú europoslancov s rovnakými
právomocami, no ich volenie sa bude v jednotlivých
krajinách výrazne líšiť. Na Slovensku budú môcť voliči
rozhodnúť o zložení europarlamentu v sobotu 24.
mája. Niektoré krajiny však budú voliť už vo štvrtok, v
piatok, prípadne až v nedeľu. Dokonca v dvoch
krajinách Európskej únie budú eurovoľby 2014 trvať až
dva dni.
Voľby do europarlamentu tiež trpia chronicky nízkou účasťou, pričom historicky najnižšiu
účasť zaznamenalo práve Slovensko. V štyroch krajinách EÚ nízku účasť rozhodne
nemožno očakávať - eurovoľby tam budú povinné. Nízku účasť na Slovensku nezachránia
ani voliči zo zahraničia. Slovensko totiž patrí len medzi tri krajiny EÚ, ktoré voľbu zo
zahraničia neumožňujú. Pre Slovákov nachádzajúcich sa doma je to však dobrý dôvod,
prečo by eurovoľby 2014 nemali ignorovať. Pokračovať v čítaní eurovoľby 2014 v iných
krajinách >>

O výsledkoch eurovolieb 2014 rozhodnú aj volebné systémy
Eurovoľby 2014 by mali byť súbojom ideí a hlasovaním
za významné osobnosti. No zatiaľ čo niektoré krajiny
EÚ sa k tomuto ideálu bezprostredne približujú, v iných
krajinách budú o zložení europarlamentu do veľkej
miery rozhodovať samotné volebné systémy.
Napríklad v Británii alebo Nemecku voliči nemôžu voliť
jednotlivých kandidátov, môžu voliť len strany ako
celok. Ak sa teda kandidát nachádza na 12. mieste kandidátky, do europarlamentu sa
môže dostať až po zvolení 11 osôb pred ním. Najnižšie umiestení kandidáti tak nemajú
reálnu šancu byť zvolení.
No na Slovensku sa vďaka krúžkovaniu môže do europarlamentu dostať aj posledná
osoba z kandidátky, a to pokojne ako jediný človek za celú stranu. Aj to je dobrý dôvod,
prečo by slovenskí voliči eurovoľby 2014 nemali ignorovať. Viac na tému volebné systémy
a výsledky eurovolieb 2014 >>

Eurovoľby 2014 sa ponesú v znamení euroskepticizmu
Eurovoľby 2014 sa môžu dožiť veľmi nízkej volebnej
účasti, ale zároveň silnej mobilizácie voličov
nacionalistických, radikálnych a protieurópsky
zameraných strán. Ľudia pochopili to, čo hlavní
predstavitelia EÚ odmietajú počuť, že nikto netúži po
spoločnej vlajke EÚ, spoločnej hymne, európskych
pasoch.
To, po čom ľudia naozaj túžia je pracovať a žiť v slobodnej a prosperujúcej Európe.
V Európe, kde štátom nebude nikto odoberať ich právomoci, občanom identitu alebo
vymýšľať nezmyselné nariadenia, smernice či regulácie obmedzujúce život.
To je hlavná príčina prečo euroskepticizmus naprieč všetkými štátmi EÚ rozkvitá, a preto
sa očakáva, že voľby do Európskeho parlamentu 2014 môžu priniesť drastické zmeny pre
budúcu európsku demokraciu. Pre viac info na tému euroskepticizmus v rozpuku kliknite
na Eurovoľby 2014 v znamení euroskepticizmu >>

Eurovoľby 2014 uľahčia volenie v EÚ - nie však Slovákom žijúcim v
zahraničí
Eurovoľby 2014 budú výnimočné. Europoslanci budú
mať totiž konečne reálne právomoci a dôležitou témou
je tiež rozhodovanie o budúcom smerovaní EÚ.
Význam eurovolieb si uvedomuje aj Európska únia, a
preto chce čo najviac zvýšiť ich atraktivitu.

Popularite volieb do Európskeho parlamentu má pomôcť zjednodušenie kandidatúry a
volenia osôb nežijúcich vo svojej domovskej krajine EÚ. Až polovica štátov EÚ však nové
pravidlá nevyužila a v eurovoľbách tak nepomáha ani kandidátom a ani voličom. Medzi
takéto krajiny žiaľ patrí aj Slovensko. Slovenskí voliči tak nebudú môcť voliť na zahraničnej
ambasáde, poštou, cez internet a ani svoje volebné právo delegovať. Aj preto je dôležité,
aby pre eurovoľby 2014 svoje volebné právo využilo čo najviac Slovákov nachádzajúcich
sa doma. Pokračovať v čítaní článku Eurovoľby 2014 uľahčia volenie v EÚ >>

Kvôli eurovoľbám 2014 EÚ ovplyvňuje školákov
Eurovoľby 2014 rozhodnú o budúcom smerovaní
Európskej únie. Súčasné politiky EÚ zlyhávajú, a tak
niet divu, že sa bruselskí byrokrati boja o svoje miesta.
Prázdne frázy a veľkolepé vyhlásenia už voličov
neohurujú, a preto to Únia skúša na tých, ktorí sa
dostatočne nedokážu brániť - školáci.
Európska únia posiela za peniaze daňovníkov svojich
zamestnancov do škôl, aby deťom vysvetľovali, prečo sú eurovoľby 2014 dôležité.
Nepôjde však o žiadne objektívne šírenie informácií, EÚ totiž záujemcom o účasť na
školách dáva školenia, ktorých súčasťou boli aj zásady toho, "čo povedať a čo
nepovedať". Na kritiku deficitu demokracie, korupcie alebo plytvania tak zrejme môžeme
zabudnúť.
No to, či budú pochybné praktiky Európskej únie úspešné, ukážu až eurovoľby 2014. Viac
info ako pred eurovoľbami 2014 EÚ ovplyvňuje školákov >>

Voľby do europarlamentu 2014 prinesú väčšiu moc europoslancom
Voľby do europarlamentu 2014 budú najdôležitejšími
eurovoľbami doteraz. V minulosti mnohí voliči
eurovoľby ignorovali ako voľby druhej kategórie. Žiaľ,
tento prístup sa do veľkej miery zakladal na pravde,
keďže Európsky parlament mal skôr symbolické ako
reálne právomoci.
Dnes to však už neplatí.
Voľby do europarlamentu 2014 prinesú europoslancom reálnu moc ovplyvňovať
fungovanie a smerovanie Európskej únie. Európsky parlament bude môcť schvaľovať
rozpočet EÚ, rozhodovať o prijímaní nových štátov do Európskej únie, schvaľovať veľké
množstvo legislatívy a zároveň voliť najdôležitejšiu osobu v EÚ - predsedu Európskej
komisie.
Voľby do europarlamentu 2014 tak svojou dôležitosťou hravo prekonajú aj viaceré
parlamentné voľby v jednotlivých krajinách. Pokračovať v čítaní voľby do europarlamentu
2014 prinesú väčšiu moc europoslancom >>

Európska ľudová strana si už pre eurovoľby 2014 vybrala kandidáta
Eurovoľby 2014 sú v mnohých ohľadoch unikátne.
Jednou z najzaujímavejších zmien je to, že voľby do
europarlamentu rozhodnú o budúcom predsedovi
Európskej komisie. Jednotlivé parlamentné skupiny tak
už v predstihu navrhujú vlastných kandidátov.
Európska ľudová strana, ktorej členmi sú napríklad
slovenské strany SDKÚ a KDH, si za svojho kandidáta
vybrala Jeana-Claude Junckera, bývalého predsedu euroskupiny. Juncker je však dobrou
ukážkou nadradenosti európskych politikov vo vzťahu k občanom. Za zmienku stojí najmä
jeho výrok:
"Keď sa situácia stáva vážnou, musíte klamať!".
Juncker podobne spochybňoval aj demokratické rozhodovanie občanov a namiesto neho
presadzoval nedemokratické rozhodovanie byrokratov. V prípade, že eurovoľby 2014
prinesú Junckerovi úspech, EÚ zrejme zmena k lepšiemu čakať nebude. Pokračovať v
čítaní článku kandidát pre eurovoľby 2014 >>

Nemecké eurovoľby 2014 - bez kvóra a s extrémistami
Eurovoľby 2014 budú pre Nemcov kuriozitou.
Nemecko totiž v májových voľbách do europarlamentu
nebude mať žiadne kvórum. Ešte posledné eurovoľby
pritom mali v Nemecku kvórum vo výške 5%. Túto
hranicu však v roku 2011 vyhlásil nemecký ústavný
súd za protiústavnú, a tak ho parlament znížil na 3%.
Po protestoch malých strán však nedávno nemecký
parlament odstránil aj túto prekážku a kvórum tak zrušil úplne.
Vďaka zrušeniu kvóra sa s 96 mandátmi len za Nemecko môže do europarlamentu dostať
až 96 strán. Skutočný počet strán bude oveľa nižší, no ľahký vstup do europarlamentu
takmer určite pomôže extrémistom, napríklad aj krajne pravicovej NPD. Napriek tomuto
negatívu je však absencia kvóra demokratickejšia a eurovoľby v Nemecku tak budú lepšie
odzrkadľovať skutočné preferencie občanov. Pre viac info kliknite na nemecké eurovoľby
2014 >>

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 v znamení súbojov
nepopulárnych elít
Posilnenie kompetencií europarlamentu zvyšuje jeho
vplyv na chod EÚ. Tým sa voľby do Európskeho
parlamentu 2014 menia na mocenský súboj elitných
funkcionárov o post predsedu Európskej komisie. Tieto

kroky predstavujú možné riziko odstrašujúceho efektu na bežného euroobčana, čo môže
ohroziť volebnú účasť.
Dôkazom súboja nepopulárnych elít sú kandidátky dvoch najväčších skupín
v europarlamente, a to Európskej ľudovej strany a Strany sociálnych demokratov.
Európska ľudová strana si pre voľby do Európskeho parlamentu vybrala
nedemokratického Jeana-Clade Junckera, bývalého luxemburského premiéra a predsedu
Euroskupiny. Strana Sociálnych demokratov si zasa za lídra zvolila súčasného predsedu
Európskeho parlamentu Martina Schulza, ktorý je známy odporca kapitalizmu.
Voľby do Európskeho parlamentu 2014 sa tak preferovaním nepopulárnych bruselských
elít môžu prejaviť vo veľkom zlyhaní tradičných strán. Pre viac info kliknite na voľby do
Európskeho parlamentu 2014 - súboj elít >>

Eurovoľby 2014 majú šancu zmeniť smerovanie EÚ
Eurovoľby 2014 môžu predstavovať nevyhnutný zlom
v realizovaní európskej politiky.
Každý z nás má moc svojím hlasom vyjadriť nesúhlas
s negatívnym vývojom politiky Európskej únie, a tak
upriamiť jej pozornosť na pôvodné ciele.
Eurovoľby 2014 majú šancu zmeniť smerovanie EÚ aj
v oblastiach, na prvý pohľad možno, idúcich mimo Vás. Za zmienku stoja napríklad:
rozpočet EÚ dotovaný poctivou prácou daňovníkov, kríza eura, schizofrenické regulácie,
spoločná poľnohospodárska politika plytvajúca zdrojmi, či okrádanie sporiteľov bankovou
úniou.
Tých problémov je však omnoho viac.
Vierohodnosť v EÚ, ktorej podľa eurobarometra neverí až 60 % občanov, je rovnako jasný
signál na zmenu. Eurovoľby 2014 sú preto jedinečným prostriedkom ako túto zmenu –
k lepšiemu – docieliť. Pre viac faktov kliknite na eurovoľby 2014 a šanca zmeniť EÚ >>

Kandidáti na europoslancov 2014 za stranu SaS
S blížiacimi sa eurovoľbami boli kandidáti na
europoslancov 2014 za stranu SaS predstavení ako
prví 16. januára.
Strana SaS podporuje členstvo Slovenska v Európskej
únii a chce aktívne chrániť jeho záujmy. Urobila to aj
v prípade Grécka, keď sa ako jediná postavila proti
pôžičke z eurovalu, čím Slovensku ušetrila 800 mil.
eur.

Kandidáti na europoslancov 2014 chcú primárne hájiť záujmy Slovenska. Je to však
možné jedine v Bruseli. Preto sú voľby do europarlamentu 2014 mimoriadne dôležité.
Pre eurovoľby 2014, ktoré sa uskutočnia 24. mája, sa kandidátka strany SaS skladá z 13
kandidátov na europoslancov. Lídrom kandidátky je ekonóm Ján Oravec. Za ním
nasleduje Lucia Nicholsonová a prvú trojicu uzatvára predseda SaS Richard Sulík.
Všetci kandidáti na europoslancov 2014 za stranu SaS sú bližšie predstavení
v nasledujúcich blog-postoch. Viac info na tému kandidáti na europoslancov 2014 >>

