
 

 

 

 

Europaparlamentsvalet 2019 - En avgörande dag för Europa 

Som kandidat till Europaparlamentet tycker jag att medborgare måste ha inflytande över                       

Europas framtid. Jag lovar att i min valkampanj fokusera på att stödja ett enat, demokratiskt,                             

socialt och självständigt Europa. Om jag blir vald, kommer jag att jobba för: 

❖ att stärka europeisk demokrati genom att införa en europeisk vallag för Europaparlamentsval, 
inklusive paneuropeiska vallistor för politiska partier, 

❖ att göra Europeiska unionen mer politiskt enad, demokratisk och effektiv på följande sätt (1) 
Europakommissionen bör bli mindre och göras till unionens enda verkställande organ, (2) 
Europeiska rådet bör i fortsättningen enbart ansvara för unionens politiska riktning och inte längre 
ha någon verkställande makt, (3) vetorätten i Europeiska unionens råd och Europeiska rådet bör 
avskaffas, (4) Europaparlamentet bör få medbeslutanderätt med rådet inom alla EU:s 
politikområden, 

❖ europeisk ekonomisk politik och socialpolitik som väger upp och kompletterar nationella 
ansvarstaganden med europeisk solidaritet och stärker känslan av tillhörighet med en politisk 
gemenskap, 

❖ förbättring av Ekonomiska och monetära unionen med syfte att ge EU tillräckliga finansiella och 
ekonomiska befogenheter med stöd av dess egen ansenliga budget, finansierad med egna medel, 
helt och demokratiskt kontrollerad av Europaparlamentet, 

❖ en enda europeisk utrikes-och försvarspolitik för att skydda EU-medborgare och verka för 
gemensamma europeiska intressen på en utmanande global nivå, 

❖ EU-politik för att hantera migration (1) upprätthållande av EU:s yttre gränser med hjälp av 
europeiska styrkor (2) utveckling av möjligheter att migrera på laglig väg till Europa, (3) 
gemensam europeisk strategi för integrering av migranter, 

❖ göra EU världsledande när det gäller att bekämpa klimatförändringar och stödja övergången till en 
grön ekonomi genom åtgärder på EU-nivå. 
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