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Η «Ημέρα της Ευρώπης» στο Ιστορικό Κέντρο
Καλαμάτας

Ευρωεκλογές 2014

Ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης

Η ψήφος σου μετράει!

Η «Ημέρα της Ευρώπης» στο Ιστορικό
Κέντρο Καλαμάτας
Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της Ευρώπης», σε ανάμνηση της διακήρυξης του Γάλλου
Υπουργού Εξωτερικών Ρομπέρτ Σουμάν το 1950, με
την οποία δρομολογήθηκε το σχέδιο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε και εξακολουθεί
να αποτελεί μια πρωτόγνωρη ιστορικά και πολιτειακά
οντότητα που γνώρισε την μακροβιότερη περίοδο ειρήνης στην ιστορία των λαών. Σέβεται την διαφορετικότητα και την πολυμορφία των κρατών μελών και
παρέχει σε όλους τους Ευρωπαίους ανεκτίμητα οφέλη
όπως σταθερότητα και ευημερία, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων.
Κάθε χρόνο, την 9η Μαΐου, ‘Ημέρα της Ευρώπης’
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις σε όλα τα
κράτη μέλη της Ε.Ε. που αποσκοπούν στην καλύτερη
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις
δράσεις και τις πολιτικές της Ε.Ε. Φέτος, επ’ ευκαιρία
του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, λίγες μέρες
πριν από τις Ευρωεκλογές, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο
και το Στρασβούργο άνοιξαν τις πόρτες τους στο κοινό.
Τα κατά τόπους γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη και σ’
όλο τον κόσμο διοργάνωσαν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct Καλαμάτας, συμμετέχοντας στον εορτασμό της
Ημέρας της Ευρώπης ενημέρωσε τους πολίτες για ποικίλα θέματα της Ε.Ε. όπως τα δικαιώματα των πολιτών
και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. στο Ιστορικό Κέντρο
Καλαμάτας και διανεμήθηκαν δωρεάν έντυπα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης
1945: Τελειώνει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Jean Monnet συλλαμβάνει την ιδέα της συνεργασίας των ευρωπαικών χωρών.
1950: “Διακήρυξη Schuman” από το Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρτ Σουμάν
1951: Συνθήκη του Παρισιού. Ίδρυση της Εθνικής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ) Βέλγιο – Γαλλία - Ιταλία – Λουξεμβούργο – Ολλανδία – Δυτική Γερμανία
1957: Συνθήκη της Ρώμης. Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή ΕURATOM)
Ενιαία αγορά όπου τα αγαθά, το κεφάλαιο και οι άνθρωποι μετακινούνται ελεύθερα.
1968: Δημιουργείται η Τελωνειακή Ένωση: Καταργούνται όλοι οι δασμοί εισαγωγής ανάμεσα στις έξι χώρες της ΕΟΚ.
1973: Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γίνονται μέλη της ΕΟΚ. Η ΕΟΚ έχει
πλέον 9 μέλη.
1979: Η πρώτη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεσες εκλογές.
1981: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της ΕΟΚ.
1985: H ευρωπαϊκή σημαία και ο ευρωπαϊκός ύμνος υιοθετούνται από τους αρχηγούς των
κρατών ως επίσημα σύμβολα της ΕΟΚ.
1986: Η Ισπανία και η Πορτογαλία γίνονται μέλη της ΕΟΚ.
1989: Πέφτει το σιδηρούν παραπέτασμα, το Τείχος του Βερολίνου και τελειώνει ο ψυχρός
πόλεμος, δημιουργώντας τη δυνατότητα για μια ενωμένη Ευρώπη.
1992: Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ)
1995: Η Αυστρία, η Σουηδία και Φιλανδία γίνονται μέλη της ΕΕ
2002: Τίθεται σε κυκλοφορία το ευρώ. Το ευρώ είναι το νέο νόμισμα πολλών Ευρωπαίων.
2005: Γίνονται μέλη της ΕΕ: η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσέχικη Δημοκρατία.
2007: Η Ρουμανία και η Βουλγαρία γίνονται μέλη της ΕΕ
2009: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η συνθήκη αυτή ενδυναμώνει τη δυνατότητα της ΕΕ να δρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
2010 – μέχρι σήμερα: Η νέα δεκαετία ξεκίνησε με μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση,
αλλά και με την ελπίδα ότι οι επενδύσεις σε νέες, πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογίες καθώς και η ευρωπαϊκή συνεργασία θα συμβάλουν στη διαρκή ανάπτυξη και
ευημερία.
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Ευρωεκλογές 2014
Πλησιάζει η μέρα διεξαγωγής των ευρωεκλογών που θα δώσει στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη μελλοντική πολιτική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλέγοντας τους 751 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους για την επόμενη πενταετία. Οι
έλληνες ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες στις 25 Μαΐου για να εκλέξουν
21 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι 751 βουλευτές του ΕΚ θα εκπροσωπούν περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη. Βάσει των Συνθηκών της ΕΕ, οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των κρατών σύμφωνα με την αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας»,
που σημαίνει ότι οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό διαθέτουν περισσότερες
έδρες από τις μικρότερες
χώρες, αλλά και ότι οι
μικρότερες χώρες διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό
εδρών σε σχέση με εκείνον
που θα διέθεταν εάν εφαρμοζόταν αυστηρή αναλογικότητα.
Γιατί είναι διαφορετικές
αυτές οι ευρωεκλογές;
Οι προσεχείς εκλογές αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες ευρωεκλογές
που έχουν διεξαχθεί μέχρι
σήμερα καθώς η Ένωση
καταβάλλει προσπάθειες για να εξέλθει από την οικονομική κρίση και οι ηγέτες
της προβληματίζονται σχετικά με το πώς θα κινηθούν στο μέλλον.
Με τις εκλογές αυτές θα δοθεί η δυνατότητα στους ψηφοφόρους να εκφράσουν όχι μόνο τη γνώμη τους για τις προσπάθειες των ηγετών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την κρίση στη ζώνη του ευρώ αλλά και την άποψή τους όσον αφορά
τα σχέδια για μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Επιπλέον, πρόκειται για τις πρώτες εκλογές που διενεργούνται από την εκχώρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σειράς σημαντικών νέων εξουσιών, βάσει της Συνθήκης της
Λισαβόνας του 2009.

Μια βασική αλλαγή που εισήγαγε η εν λόγω Συνθήκη είναι ότι το φθινόπωρο
του 2014, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θα διορίσουν τον/τη νέο/νέα Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διαδεχθεί τον J-M Barroso, θα πρέπει, για πρώτη
φορά, να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι έχουν σαφή λόγο στην επιλογή του
επικεφαλής της κυβέρνησης της ΕΕ.
Από τα 13 μεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, πέντε έχουν ορίσει τον υποψήφιό τους για τη διαδοχή του σημερινού Προέδρου της Επιτροπής. Υποψήφιος
από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ο J-C Juncker, τ. πρωθυπουργός του
Λουξεμβούργου και τ. πρόεδρος της Ευρωομάδας, ενώ υποψήφιος των Σοσιαλιστών είναι ο M. Schulz, ο
σημερινός πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες έχουν επιλέξει τον
G. Verhofstadt, πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου και
νυν πρόεδρο της Ομάδας
των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
Πράσινοι έχουν προτιμήσει
δύο υποψηφίους, το Γάλλο
J. Bové και τη Γερμανίδα F.
Keller, ενώ η Ευρωπαϊκή
Αριστερά προτείνει τον
Αλέξη Τσίπρα, ηγέτη του
ελληνικού ΣΥΡΙΖΑ.
Οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις εκλογές θα διαμορφώσουν επίσης την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επόμενη 5ετία σε διάφορους
τομείς, από την ενιαία αγορά μέχρι τις πολιτικές ελευθερίες. Το Κοινοβούλιο, το
οποίο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αποτελεί
πλέον βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων και
έχει ισότιμο λόγο με τα εθνικά κοινοβούλια για όλα σχεδόν τα νομοθετήματα
της ΕΕ.

Η ψήφος σου μετράει!
Δράσε
Η Ευρώπη ζει καιρούς ταραγμένους. Για πολλούς ευρωπαίους πολίτες τα
πράγματα είναι δύσκολα. Όπως άλλαξαν οι καιροί, έτσι αλλάξαμε κι εμείς.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα περισσότερη δύναμη από ποτέ για να
επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και αυτό δίνει σε σας περισσότερη δύναμη για να το πετύχετε, για να επηρεάσετε τις αποφάσεις που αφορούν τη
δική σας ζωή, καθώς και τις ζωές πάνω από 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων
πολιτών. Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε κάτι. Να ζητήσετε περισσότερα ή λιγότερα. Μπορείτε να δράσετε και να πάρετε στα χέρια σας όλα
τα ζητήματα, μεγάλα και μικρά. Να επιλέξετε ποια Ευρώπη θέλετε. Στο τέλος,
εσείς θα αποφασίσετε τι θα συμβαίνει ή όχι.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί την καθεμιά και τον καθένα σας και
ενεργεί εκ μέρους σας. Οι αποφάσεις του βασίζονται σ’ αυτά που είναι σημαντικά για σας. Δεν μπορούν να γίνουν βεβαίως τα πάντα σε μια μέρα, αλλά
είναι βέβαιο οτι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Αντίδρασε
Μπορείτε να κάνετε πραγματικά τη διαφορά. Να κρατήσετε αυτό που αξίζει,
να αλλάξετε αυτό που πρέπει να αλλάξει. Ή να αμφισβητήσετε και να επικρίνετε. Να μοιραστείτε τις σκέψεις σας και να αντιδράσετε. Η ευρωπαϊκή ιδέα
δεν είναι μόνο ένα όραμα ή ένας στόχος. Είναι το να ακούγεται κάθε άποψη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εδώ για να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας

και να αγωνισθεί για αυτά που σας αφορούν πραγματικά. Δουλειά μας είναι
να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να δώσουμε πραγματικές απαντήσεις.
Θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και θα παράσχουμε ουσιαστικές λύσεις.
Επηρέασε
Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε περισσότερη δύναμη απ’ ό,τι φαντάζεσθε. Μπορείτε να επηρεάσετε άμεσα το μέλλον όλων μας αλλά και των
μελλοντικών γενεών. Η δράση και η αντιδράσή σας θα φέρουν στο τέλος αποτελέσματα. Οι αποφάσεις που παίρνουμε μαζί επηρεάζουν την καθημερινή
ζωή για πάνω από μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες.
Η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να βελτιώσει τα πράγματα για
όλους και για τον καθένα. Όχι απλώς να κάνει πραγματικά τη διαφορά για
σένα, αλλά με σένα. Σήμερα, και στο μέλλον.
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