Volt kan måske stille op på
transnationale lister til næste
europaparlamentsvalg
> De fire største grupper i Europa-Parlamentet (EP) har lavet en aftale om at
forbedre europaparlamentsvalg
> Volts MEP Damian Boeselager har været med til at forhandle reformen af
valgloven på plads
> EPs udvalg for forfatningsanliggender skal stemme om loven d. 28 marts
> Hvis udvalget stemmer for loven skal den viderebehandles i EP og er første
skridt på vejen mod transnationale lister
28 marts 2022
De fire største grupper i Europa-Parlamentet har lavet en aftale om at forbedre valg i EU:
●

Alle europæiske borgere vil kunne afgive en virkelig paneuropæisk stemme: 28
pladser vil være forbeholdt europæiske politiske partier og bevægelser;

●

Europa-Parlamentet vil i højere grad repræsentere samfundet: kvinder udgør 51 %
af befolkningen, men kun 38,9 % af medlemmerne af parlamentet. Ved hjælp af
lister med lynlås og kvoter kan vi løse denne ulighed;

●

alle 18-årige kan blive politikere, uanset hvor de bor;

●

det bliver lettere at stemme, selv hvis man bor i udlandet;

●

EU-landene skal tilpasse deres nationale regler for at sikre, at processen for at
komme på stemmesedlen er retfærdig og demokratisk.

Loven er i gang med at blive behandlet i Europa-Parlamentet, hvor første skridt er en
afstemning i udvalget for forfatningsanliggender. Bliver loven stemt for i udvalget er vi
tættere på at kunne have transnationale lister til EP-valg, hvilket vil være en kæmpe sejr
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for Volt, der er det eneste paneuropæiske parti. Derfor har Volts MEP Damian Boeselager
været med til at udforme forslaget og kæmpe for de transnationale lister.
Om Volt
Volt er Europas potentiale! Oven på Brexit, Trump og den stigende højrepopulisme i
Europa grundlagde en fransk kvinde, en italiensk mand og en tysk mand det
paneuropæiske bevægelsesparti Volt i marts 2017. Målet: ny politik for et nyt Europa.
Volt mener at et solidarisk Europa funderet i de europæiske værdier er vejen frem i en
globaliseret verden, hvor vi har brug for at fostre samarbejde for at håndtere vores fælles
udfordringer.
Som det første ægte paneuropæiske parti er Volt forpligtet til at reformere EU på en
sådan måde, at globale udfordringer kan løses på et paneuropæisk grundlag. Grundlaget
for dette er at være en effektiv, føderal europæisk republik. Volts vision: et progressivt
Europa med et rummeligt samfund, en klimabeskyttende økonomi, et tilpasningsdygtigt
uddannelsessystem og selvbestemt digitalisering.
Volt er overbevist om, at kun demokratisk deltagelse af alle europæiske borgere kan
forberede Europa på en bæredygtig, økonomisk stærk og socialt retfærdig fremtid.
Derfor agerer Volt på alle niveauer – fra lokalt til europæisk, som en bevægelse og et
parti. Bevægelsen giver alle europæiske borgere en stemme og mulighed for at engagere
sig politisk inde fra samfundet. Volt er nu repræsenteret i hele Europa: Tusindvis af
mennesker i alle aldre og professioner er involveret i 30 europæiske lande med hold i
hundredvis af byer.
For yderligere information:
Kathrine Richter
Volt Danmark
kontakt@voltdanmark.org
Tel.: +45 2225 9225
Website | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn
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