“

Ευρωπαϊκές εκλογές 2019,
µια κρίσιµη ηµεροµηνία για την Ευρώπη
Ως υποψήφιος/υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να
µπορούν να εκφράζουν τη γνώµη τους για το µέλλον της Ευρώπης. Δεσµεύοµαι να εστιάσω
την εκλογική µου εκστρατεία στην προώθηση µιας ενωµένης, δηµοκρατικής, κοινωνικής και
κυρίαρχης Ευρώπης. Εάν εκλεγώ, δεσµεύοµαι να εργαστώ για:
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τη µεταρρύθµιση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης προκειµένου να έχει επαρκείς δηµοσιονοµικές και
οικονοµικές εξουσίες, συµπεριλαµβανοµένου ενός σηµαντικού προϋπολογισµού που θα χρηµατοδοτείται από
ίδιους πόρους και θα ελέγχεται πλήρως και δηµοκρατικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
ευρωπαϊκές οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές που να µπορούν να εξισορροπήσουν και να ολοκληρώσουν τις
εθνικές πολιτικές ευθύνες µε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να ενισχύσουν το αίσθηµα των ευρωπαίων πολιτών
ότι ανήκουν σε µια ενιαία πολιτική κοινότητα·
µια ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άµυνας µε στόχο την προστασία των
πολιτών της ΕΕ και την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών συµφερόντων και αξιών στη σηµερινή απρόβλεπτη
και απειλητική παγκόσµια τάξη·
ευρωπαϊκές πολιτικές µε στόχο τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ µέσω των ευρωπαϊκών δυνάµεων· την ανάπτυξη ευρωπαϊκών διαύλων νόµιµης
µετανάστευσης· τη λήψη ευρωπαϊκών µέτρων για την ένταξη των µεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία·
να καταστεί η Ευρώπη παγκόσµιος πρωταγωνιστής στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και στην
προώθηση της µετάβασης σε µια οικονοµία φιλική προς το περιβάλλον µέσω ευρωπαϊκών µέτρων µε στόχο τη
σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίµων, την προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την
επιβολή δεσµευτικών στόχων µείωσης των εκποµπών και την ελαχιστοποίηση των πλαστικών αποβλήτων·
έναν αυξηµένο ευρωπαϊκό προϋπολογισµό βασιζόµενο σε ιδίους πόρους, ο οποίος να προέρχεται από
ευρωπαϊκούς φόρους, π.χ. στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, στις ψηφιακές συναλλαγές, στις εκποµπές
άνθρακα ή στη χρήση πλαστικών·
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας µε τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού εκλογικού νόµου για την
εκλογή των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων των πανευρωπαϊκών διακρατικών
καταλόγων των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων·
τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη µεταρρύθµιση των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πολιτικά πιο ενωµένη, πιο δηµοκρατική και πιο αποτελεσµατική:
(1) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει λιγότερα µέλη ώστε να γίνει το µοναδικό εκτελεστικό όργανο της Ένωσης· (2)
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να διατηρήσει µόνο τον ρόλο πολιτικής ηγεσίας, τερµατίζοντας τον εκτελεστικό του
ρόλο στη χάραξη πολιτικής· (3) να καταργηθεί το δικαίωµα αρνησικυρίας στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο· (4) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει το δικαίωµα να συννοµοθετεί µε το Συµβούλιο σε όλους τους
τοµείς αρµοδιοτήτων της ΕΕ·
να στηρίξω το σχέδιο µιας νέας Συνθήκης για τα κράτη µέλη που επιθυµούν να προχωρήσουν µαζί εάν όλα τα
κράτη µέλη δεν συµφωνήσουν µε τις προαναφερόµενες µεταρρυθµίσεις δεδοµένης της κρίσιµης κατάστασης στην
οποία βρίσκεται η Ευρώπη·
τη δηµιουργία µιας διακοµµατικής οµάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση αυτών των στόχων.
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